
ররাসসলসলরাহ (সরাস) এর

তররকরায় সহহীহ নরামরাজ

রশিকরা



১. রনয়য়্যতস “ননিয়য়্যত” আরবব শব,এর অরর 

মনি থরকক থককোনি ককোজ করকোর ইচকো করকো।এর 
মকোকনি এই নিকো থয আপনিকোকক মমকখ থককোনিনকছম  
বলকত হকব।আপননি থয নডিনসিশনি ননিকয়কছনি থয 
আপননি নিকোমকোজ পড়কবনি,একতই ননিয়য়্যত হকয় 
থগেকছ।আলকোদকোভকোকব,বকোবাংলকোয় বকো আরববকত 

থককোনি থদকোয়কো পড়কোর দরককোর থনিই।

২. তরাকবহীরর তরাহরহীমরাস নিকোমকোকজর শুরুকত 
আলকোহ আকবকোর বকল ককোকাঁধ পযরন অরবকো 
ককোকনির লনত পযরন হকোত উঠকোকবনি।রকোসিমলমলকোহ 
(সিকোস) কখকনিকো শুধম ককোধ পযরন এববাং কখকনিকো 



ককোকনির লনত পযরন হকোত উনঠকয়কছনি,তকোই দমইটকো

করকোই সিমন্নত।কখকনিকো ককোকাঁধ পযরন আবকোর কখকনিকো

ককোনি পযরন হকোত উঠকোকবনি।

২.১ সরানরা, সসররা ফরারতহরা এবব সরারথ অনয়্য 
ককরান সসররা বরা আয়রাতস তকোকববকর তকোহরবমকোর 

পকর হকোত বকোকাঁধকো থক ‘নকয়কোম  ’ বকল।‘নকয়কোম  ’
শকবর অরর দকোকাঁড়কোকনিকো।হকোত বকোকাঁধকোর থক্ষেকত 
অকনিকগুকলকো হকোদবসি আকছ,তকব সিব কয়নট 
হকোদবকসির মমল করকো হকলকো বকোম হকোকতর উপকর 
ডিকোনি হকোত রকোখকত হকব,একক্ষেকত আপননি বকোম 
হকোকতর কনব্জির উপকর ডিকোনি হকোত অরবকো 
সিমমনির বকো হকোকতর উপকর আপনিকোর ডিকোনি হকোত 



নবনছকয় নদকত পকোকরনি।নকন প্রশ হল থককোরকোয় 
হকোত বকোকাঁধকবনি?বমকক নিকো নিকোভবর নিবকচ?থকউ বকল

বমকক হকোত বকোকাঁধকত হকব,এববাং থকউ বকল নিকোভবর

নিবকচ হকোত বকোকাঁধকত হকব।তকব একক্ষেকত সিবকচকয় 
গ্রহণকযকোগেয়্য মতকোমত হকলকো হকোত সকোভকোনবক 
ভকোকব থযখকোকনি যকোয়,থসিখকোকনি হকোত বকোকাঁধকত 
হকব,একক্ষেকত পমরুষ আর নিকোরব উভয়ককই 
একইভকোকব হকোত বকোকাঁধকত হকব,পমরুষ আর নিকোরবর

নিকোমকোকজর নভতকর নবকশষ থককোনি পকোররকয়্য 
থনিই,এই নবষকয় পরবতর বকত আকলকোচনিকো করকো 
হকয়কছ,আপকোতত এইটম কম  জকোনিকলই হকব।



এখনি সকোভকোনবক ভকোকব হকোত বকোকাঁধকল থদখকো যকোয় 
থসিনট একদম বমককর উপকরও নিকো আবকোর 
একদম নিকোভবর নিবকচও নিকো বরবাং বমক এববাং 
নিকোভবর মকোঝকোমকোনঝ অবাংকশ পকড়।তকোই সিরকোসিনর 
বমককর উপকর হকোত বকোকাঁধকোর দরককোর থনিই,আবকোর 
সিরকোসিনর নিকোনভর নিবকচ হকোত বকোকাঁধকোর দরককোর 
থনিই,সকোভকোনবক ভকোকব এই দমকয়র মকোঝকোমকোনঝ 
হকোত বকোকাঁধকোই সিবকচকয় গ্রহণকযকোগেয়্য মতকোমত।

একক্ষেকত,ছনব নহকসিকব ককোবকো শরবকফের প্রধকোনি 

ইমকোম “আবদমলকোহ আসি-সিমদকোইসি” এর হকোত 

বকোকাঁধকোর ছনব থদওয়কো হকলকো।ভকোকলকো ককর 
থদখমনি,হকোত থককোরকোয় বকোকাঁকধ।



হকোত বকোকাঁধকোর সিমকয় নসিজদকোর সকোকনির নদকক 
তকোনককয় রকোককত হকব।



হকোত থবকাঁকধ প্ররকম সিকোনিকো পড়কবনি।এরপর 
আপননি আঊজমনবলকোহ-নবসিনমলকোহর সিকোকর শুরু

ককর সিমরকো ফেকোনতহকো পড়ম নি।সিমরকো ফেকোনতহকো নিকো 

পড়কল নিকোমকোজ হকবনিকো।আলকোহর রকোসিমল (সিকোস) 

থরকম থরকম সিমরকো ফেকোনতহকো পড়কতনি।অকনিকক 
তকোড়কোহকড়কো ককর সিমরকো ফেকোনতহকো পকর,এটকো নঠক 
নিকো।আপননিও সিময় ননিকয় থরকম থরকম সিমরকো 

ফেকোনতহকো পড়ম নি।সিমরকো ফেকোনতহকো পড়কোর পর 

আপননি কম র’আনি থরকক থযকককোনি একনট সিমরকোর

আয়কোত বকো পমপকরকো একনট সিমরকো পড়কত পকোকরনি।



উদকোহরণ নহকসিকব আপননি সিমরকো ফেবল পড়কলনি 
বকো সিমরকো ফেবকলর প্ররম অকধরক বকো থশষ 
অকধরকও পড়কত পকোকরনি।সিমরকো ফেকোনতহকো পড়কোর 
পর অনিয়্য থককোনি সিমরকো নিকো পড়কলও হকব,যনদ 
পকড়নি তকোহকল আপনিকোর জনিয়্য ভকোকলকো আর নিকো

পড়কল গুনিকোহ থনিই।

৩. রুকস রত যরাওয়রাস রুকম কত যকোওয়কোর আকগে 
আলকোহ আকবকোর বকল তকোকববকর তকোহরবমকোর 
মত ককোনি [১] বকো ককোকাঁধ [২] পযরন হকোত উনঠকয় 
অরবকো সিরকোসিনর রুকম কত থযকত পকোকরনি।রুকম কত 
থযকয় হকোত উঠকোকনিকোর সিমকয় দমইবকোর আলকোহ 
আকবকোর বলকোর দরককোর নিকোই,একবকোরই বলকত 



হকব।আবকোর কখকনিকো কখকনিকো হকোত নিকো উনঠকয়ই 

সিরকোসিনর রুকম কত চকল যকোওয়কো যকোয় [৩] ।

দমইটকোই করকো যকোকব।তকব আলকোহর নিবব মমহকোমকোদ 
(সিকোস) থবশবরভকোগে সিমকয়ই রুকম কত যকোওয়কোর 
সিমকয় এববাং রুকম  থরকক উঠকোর সিমকয় ককোকাঁধ বকো 
ককোকনির লনত পযরন হকোত উঠকোকতনি।এটকোকক 

“রফেঊল ইয়কোরদকোইনি” বকল।তকোই থবশবরভকোগে 
সিমকয়ই রুকম র আকগে দমই হকোত ককোনি পযরন 
উঠকোকনিকো ভকোকলকো,একত ১০ নট থনিনক পকোওয়কো 
যকোয় এববাং আলকোহ তকোয়কোলকো এক একনট  থনিনক 
থক ৭০০ গুণ পযরন বনধরত ককর নদকত পকোকরনি।



রুকম কত থযকয় এই থদকোয়কো পড়কবনিস نن نحا بب ني سس ببب نر

بم بي بظ نع بل  সিমবহকোনিকো রনব্বিয়কোল“ ا

আযবম”।‘সিমবহকোনিকো  ’ শকবর অরর মহকোপনবত, 

‘রনব্বিয়কোল  ’ শকবর অরর রব,নযননি আমকোকদর 

পনরচকোনলত ককরনি এববাং ‘আযবম  ’ শকবর 

অরর মহকোনি।তকোহকল এর অরর দকোকাঁড়কোয় 

থয,”আমকোর রব মহকোপনবত এববাং মহকোনি”।

যখনি এই থদকোয়কোনট পড়কবনি,সিবসিমকয় এর 
বকোবাংলকো অরর মকনি রকোখকবনি এববাং নচনকো করকবনি 
থয আনম নকছমই নিকো,বরবাং আমকোর আলকোহ সিবকোর

উপকর,নতননিই সিবকচকয় পনবত এববাং মহকোনি।



নিকোমকোকজর মকধয়্য যত থবশব নবনিয়ব হকত 
পকোরকবনি,তকতকো থবশব সিওয়কোব পকোকবনি এববাং 
মকনির নভতকর তকতকো থবশব শকোনন অনিমভব 
করকবনি।

“সিমবহকোনিকো রনব্বিয়কোল আযবম”...এই থদকোয়কোনট 
কমপকক্ষে ৩বকোর অরবকো ৫বকোর অরবকো ৭ বকোর বকো

এর থচকয় থবশববকোর পড়কত পকোকরনি,যত থবনশ 
পড়কবনি তকতকো থবশব ভকোকলকো।

রুকম র সিমকয় মকোরকো,নপঠ এববাং সিকোরকো শরবর 
সিমকোনি রকোখকবনি,থককোনি অবাংশ সকোভকোনবককর থচকয়

থবনশ উঁচম  বকো থবশব নিবচম  হকবনিকো এববাং হকোত 



ভকোকাঁজ করকো নিকো বরবাং টকোনিটকোনি রকোখকবনি।থকউ 
থকউ রুকম র সিমকয় সিকোমকোনিয়্য একটম ও ভর নদকত

চকোয় নিকো এববাং মকোরকো,নপঠ,ঘকোড় থবশব উঁচম  
রকোকখ,এভকোকব রুকম  নদকল নিকোমকোজ হকবনিকো।
অকনিকক বকল রুকম র সিমকয় থচকোকখর দদনষ পকোকয়র

থগেকোকাঁড়কোনলর নদকক রকোখকত হকব,করকোনট ভম ল। 
রুকম র সিমকয়ও নসিজদকোর সকোকনির নদকক তকোনককয়

রকোককত হকব।





উপকরর নচত দমনট থখয়কোল করুনি।সিনঠক রুকম  

করকোর ননিয়ম এনট।মকোরকো,ঘকোড়,নপঠ থসিকোজকো 
রকোককব।



এবকোর এই নচতনট থখয়কোল করুনি। রুকম  করকোর 
ভম ল ননিয়ম এনট,মকোরকো,ঘকোড় ও নপঠ 
থসিকোজকোসিমনজ থনিই।আর দমসখজনিক হকলও 
সিতয়্য থয অকনিককই এভকোকব রুকম  



ককর,পমকরকোপমনর ভর নদকত চকোয় নিকো।।এভকোকব 

রুকম  করকল নিকোমকোজ হকবনিকো।

৪. রুকস  কথরক উঠরাস রুকম  থরকক উঠকোর সিমকয়

অকনিকগুনল থদকোয়কো পড়কো যকোয়।এককোকব 
নিকোমকোকজর সিমকয় বলকবনি نع سه نسم بن الل نم سه بل ند بم نح

সিকোনম-আলকোহ-হনলমকোনি-হকোমবদকোহ এববাং তকোরপকর

রব্বিকোনিকো লকোককোল হকোমদ  ننا بب نك نر سد نل نحم ال

অরবকো

আলকোহমকো রব্বিকোনিকো লকোককোল হকোমদ

অরবকো



রব্বিকোনিকো ওয়কো লকোককোল হকোমদ।

আপনিকোর থযটকো খমশব থসিটকোই পড়কত পকোকরনি।

যনদ রুকম কত যকোওয়কোর সিমকয় ককোকাঁধ বকো ককোনি পযরন

হকোত উনঠকয় রকোককনি,তকোহকল রুকম  থরকক উঠকোর

সিমকয়ও হকোত উঠকোকবনি।আর যনদ হকোত নিকো 
উনঠকয় রকোককনি,তকোহকল আর উঠকোকনিকোর দরককোর 
থনিই।তকব,থবশবরভকোগে থক্ষেকতই রুকম র আকগে 
এববাং পকর হকোত উঠকোকনিকো ভকোকলকো ককোরনি 
রকোসিমলমলকোহ (সিকোস) থবশবরভকোগে সিমকয় 
ওইভকোকবই হকোত উঠকোকতনি এববাং একত সিওয়কোব 



থবশব পকোওয়কো যকোয়।তকব মকোকঝমকধয়্য থছকড় 

থদওয়কোটকোও ভকোকলকো।

জকোমকোয়কোকত নিকোমকোজ পড়কোর সিমকয় ইমকোম যখনি 
বলকব সিকোনম-আলকোহ-হনলমকোনি হকোমবদকোহ, তখনি 
আপননি শুধম

রব্বিকোনিকো লকোককোল হকোমদ বলকলই হকব,তকব 
ইমকোকমর নপছকনিও প্ররকম সিকোনম-আলকোহ-

হনলমকোনি হকোমবদকোহ এববাং তকোরপকর রব্বিকোনিকো 
লকোককোল হকোমদও পড়কো যকোকব।এককোকব নিকোমকোকজর 

থক্ষেকত দমইটকোই বলকত হকব।



“সিকোনম আলকোহ-হনলমকোনি হকোমবদকোহ” শকবর 

অরর-“আলকোহ সিব প্রশবাংসিকোই শুকনিনি।“ এববাং 

“আলকোহমকো রব্বিকোনিকো লকোককোল হকোমদ”,এর 
অরর-“থহ আলকোহ!সিমস প্রশবাংসিকো থতকো 

আপনিকোরই”।

৫. রসজদরায় যরাওয়রার আরগ করণহীয়স 
রকোসিমলমলকোহ (সিকোস) রুকম  থরকক উকঠই সিরকোসিনর 
দ্রুত নসিজদকোয় থযকতনি নিকো বরবাং রুকম  থরকক 
উকঠ থবশ নকছম সিময় থসিকোজকো দকোকাঁনড়কয় 

রকোককতনি।একক আরববকত ‘ক্বওমকোহ  ’ বকল।
সিকোধকোরণত,রুকম কত থযকয় উননি যত সিময় পযরন 



রুকম র বকোকয়্যগুনল পড়কতনি,প্রকোয় থসিই সিময় 
পযরনই রুকম  থরকক উঠকোর পকড়ও দকোকাঁনড়কয় 
রকোককতনি। [৪]

অররকোৎ,উননি যনদ রুকম কত থযকয় ৭ বকোর সিমবহকোনিকো 
রনব্বিয়কোল আযবম পড়কতনি,রুকম  থরকক উঠকোর 
পকড় যখনি থসিকোজকো হকয় দকোকাঁড়কোকতনি,তখনি প্রকোয় 
থসিই সিময় পযরনই দকোকাঁনড়কয় রকোককতনি,সিকোকর 
সিকোকরই নসিজদকোয় থযকতনি নিকো।

আপননি ৭ বকোর সিমবকোহকোনিকো রনব্বিয়কোল আযবম 
পড়কল নমননিমকোম ৫ বকোর সিমবহকোনিকো রনব্বিয়কোল 
আযবম পড়কত থযই সিময় লকোকগে,থসিই সিময় 



পযরন দকোকাঁনড়কয় রকোককবনি।আর এই সিমকয় 
দকোকাঁনড়কয় দকোকাঁনড়কয় ভকোবকবনি থয,আনম এখনি 
নসিজদকোয় যকোওয়কোর জনিয়্য আলকোহর ককোকছ মকোরকো 
নিত করকবকো,তকোর ককোকছ,নযননি আমকোর রব,নযননি 
আমকোর ককোছ থরকক সিবকচকয় থবশব সিমকোনি 
পকোওয়কোর অনধককোর রকোকখনি,তকোকক সিমকোনি করকোর

জনিয়্য আনম সিবকচকয় নবনিয়ব হকয় নসিজদকো 
করকবকো।

থয বয়্যকোনক আলকোহর ককোকছ ননিকজকক নিবচম  
ককর,আলকোহ তকোকক অনিয়্য সিবকোর ককোকছ তকোকক 
উঁচম  ককর থদনি।



রুকম  থরকক উকঠ যনদ একদম থসিই সিময় পযরন 
দকোকাঁড়কোকত নিকো পকোকরনি,তকোহকল কমপকক্ষে ৩ 
থসিককন এর জনিয়্য হকলও থসিকোজকো দকোকাঁনড়কয় 
রকোককবনি,পকোনখ থযভকোকব থঠকোকর মকোকর,ওইভকোকব

দ্রুত রুকম  নসিজদকোহ করকো ননিকষধ।হকোপমসি-হপমসি 

ককর রুকম  নসিজদকোহ করকল ওই নিকোমকোজ হকবনিকো।

৬. রসজদরাহস নসিজদকোহ করকোর জনিয়্য আলকোহ-

আকবকোর বকল নসিজদকোয় চকল যকোকবনি,এসিমকয় 
দমই হকোটম  আকগে এববাং হকোত পকর থফেলকো উনচৎ।
উকটর বসিকোর মকতকো নসিজদকোহ করকো ননিকষধ।আর

আনম উকটর বসিকোর নভনডিও থরকক থদকখনছ 
থয, উট বসিকোর সিমকয় হকোত আকগে রকোকখ এববাং 



হকোটম  পকর রকোকখ।এর জনিয়্য উকটর নবপরবত 
নহকসিকব হকোটম  আকগে এববাং হকোত পকর রকোখকত 
হকব।ননিকচ উকটর বসিকোর একনট নভনডিওর 
১ম,৮ম এববাং ১২তম থসিকককনর ছনব থদওয়কো 
হকলকোস







প্ররম থসিকককনর ছনবকত উটনট প্ররকম দকোকাঁনড়কয়

নছকলকো,৮ম থসিকককন বসিকোর সিমকয় আকগে হকোত

রকোকখ এববাং ১২ থসিকককন পকো রকোকখ।



সিমতরকোবাং,এর নবপরবত নহকসিকব আমরকো আকগে 
পকো রকোখব এববাং পকর হকোত রকোখকবকো।

আকরকনট নজননিসি থখয়কোল রকোখকত হকব থয 
কম কম করর মকতকো হকোত থযনি মকোনটর সিকোকর নবনছকয় 
নিকো থদই বরবাং দমই হকোত উঁচম  রকোককব এববাং থপকটর

সিকোকর নমকশ রকোককব নিকো বরবাং ছড়কোকনিকো রকোককব।
নসিজদকোহর সিমকয় দমই পকোকয়র থগেকোকাঁড়কোনল নমনশকয় 
রকোখকো সিমন্নত।অকনিকক দমই পকোকয়র থগেকোকাঁড়কোনল 
আলকোদকো রকোকখ,এইটকো নঠক নিকো বরবাং দমই পকোকয়র 
থগেকোকাঁড়কোনল নমকশ রকোককো উত্তম।এববাং পকোকয়র 

আঙমলগুনল নকবলকোমমখব ককর রকোখকত হকব।



ননিকচর নচতনট থখয়কোল করুনি। নসিজদকোহর সিনঠক

ননিয়ম এনটস



থদখমনি,হকোত নবনছকয় থদওয়কো হয়ননি এববাং থপট ও
পকোকয়র সিকোকর নমনশকয়ও রকোখকো হয়ননি,পকোকয়র 
থগেকোকাঁড়কোলব নমকশ রকয়কছ।

এবকোর পকরর নচতনট থখয়কোল করুনি।নসিজদকোহ 
থদওয়কোর ভম ল ননিয়ম এনটস



থদখমনি,উপকরর ছনবকত হকোত কম কম করর মকতকো 
নবনছকয় থদওয়কো হকয়কছ এববাং থপকটর সিকোকর 
নমনশকয় রকোখকো হকয়কছ।রকোসিমলমলকোহ (সিকোস) এভকোকব

নসিজদকোহ করকত ননিকষধ ককরকছনি।

নসিজদকোহর সিমকয় দমই হকোত ককোকাঁধ অরবকো ককোনি 
বরকোবর রকোককব এববাং হকোত নকবলকোমমখব রকোখকত 
হকব। 

নসিজদকোহর সিমকয় কপকোল ও নিকোক মকোনটকত 
নমনশকয় রকোখকবনি এববাং পড়কবনি نن نحا بب ني سس ببب  نر

نلى بع نأ بل সিমবহকোনিকো রনব্বিয়কোল আ’লকো” ।“ ا



সিমবকোহকোনিকো শকবর অরর মহকোপনবত,রনব্বিয়কোল 

শকবর অরর রব এববাং আ’লকো শকবর অরর 

নযননি সিকবরকোচয়্য,সিবকোর উপকর।

সিমতরকোবাং,সিমবহকোনিকো রনব্বিয়কোল আ’লকো শকবর অরর

“আমকোর রব মহকোপনবত,এববাং নতননি সিবকোর 

উপকর”।

রব শকবর অরর হকলকো প্রনতপকোলক,নযননি 
আপনিকোকক লকোলনি পকোলনি ককরনি,আপনিকোকক 
নরনযক থদনি,আপনিকোকক কখকনিকো দমসখ কষ নদকয় 
আবকোর কখকনিকো ধনি সিমদ নদকয় পরবক্ষেকো 



থনিনি,অররকোৎ আপনিকোকক সিবনদকক থরককই 
ননিয়ন্ত্রনি ককরনি।

নিকোমকোকজর মকধয়্য বকোনকো আলকোহর সিবকচকয় ককোকছ 
চকল আকসি যখনি থসি নসিজদকোহ ককর।এই 

নসিজদকোহর মকধয়্যই থদকোয়কো করকোর সিবরকশ্রেষ সিময়।
অকনিকক নিকোমকোজ থশকষ মমনিকোজকোত ককর থদকোয়কো 
ককর,নকন রকোসিমলমলকোহ নিকোমকোকজর মকধয়্য 
নসিজদকোহর সিমকয় থদকোয়কো করকতনি।নিকোমকোকজর 
থশকষ থদকোয়কো করকোর থচকয় নসিজদকোহর মকধয়্যই 
থদকোয়কো করকো থবশব ভকোকলকো।



প্রশ হকলকো,আপননি নক নসিজদকোহর মকধয়্য বকোবাংলকোয়

থদকোয়কো করকত পকোরকবনি?

উত্তর হকলকো, হয়্যকো পকোরকবনি।থবশবরভকোগে 
আকলমকদর মকতই নিকোমকোকজর মকধয়্য সিমরকো-

নক্বরকোত,তকোকববর এববাং নবকশষ বকোকয়্যগুকলকো 
আরববকতই পড়কত হকব,নকন আলকোদকো থককোনি 
থদকোয়কো করকত চকোইকল থসিটকো বকোবাংলকোকতও করকো 
যকোকব,থককোনি অসিমনবধকো থনিই।আর এটকোই সিবকচকয়

গ্রহণকযকোগেয়্য মতকোমত।আপননি নসিজদকোর মকধয়্য যকো

খমশব চকোইকত পকোকরনি।যখনি নসিজদকোহ 

করকবনি,”সিমবহকোনিকো রনব্বিয়কোল আ’লকো” 
ককয়কবকোর বলকোর পকর আপননি বকোবাংলকোয় যকো যকো 



থদকোয়কো করকত চকোনি,করকত পকোকরনি।দবঘরক্ষেণ ধকর 

নসিজদকোহ থদওয়কো ভকোকলকো।আলকোহর রকোসিমল 
(সিকোস) নসিজদকোহর মকধয়্য থদকোয়কো ককর ঘনকোর পর 
ঘনকো সিময় পকোর ককর নদকতনি।

থদকোয়কো করকোর জনিয়্য সিবকচকয় উত্তম সিময়ই হকলকো

নসিজদকোহ।অনিয়্য সিমকয় থদকোয়কো করকল থয থদকোয়কো 
কবমল হকবনিকো তকো নিয়,তকব নসিজদকোহর সিমকয় 
থদকোয়কো করকল থসিটকো কবমল হওয়কোর সিমকোবনিকো 
অকনিক থবশব।



তকোই থচষকো করকবনি,থদকোয়কো করকোর থক্ষেকত 
থবশবরভকোগে সিমকয়ই থযনি নসিজদকোহ থক থবকছ 
ননিকত।

৬.১ দসই রসজদরাহর মধয়্যবতর হী কদরায়রাস প্ররম 
নসিজদকোহ থরকক উঠকোর পর বকোম পকোকয়র পকোতকোর

উপর বসিকবনি এববাং ডিকোনি পকোকয়র আঙমলগুনল 
নকবলকোমমখব রকোখকবনি।এ সিমকয় পড়কবনিস ببب  نر

بر بف بغ بي،  ا ببب بل بر نر بف بغ نبم بلي ا سه نبل بر نال بف بغ بي ا  بل
بي بن بم نح بر بي نوا بن بر سب بج بي نوا بن بد به بي نوا بن بف نعا بي نو بن بق سز بر نوا  

রনব্বিগেনফেরনল রনব্বিগেনফেরনল রনব্বিগেনফেরনল 



আলকোহমকোগেনফেরলব ওয়কোরহকোমনিব ওয়কোহদবনিব 
ওয়কোরযমকনিব ওয়কো আনফেনিব ওয়কোজবমরনিব।

এর অররস          রনব্বিগেনফেরনল    -   
আলকোহ,আমকোকক মকোফে করুনি

রনব্বিগেনফেরনল    -   
আলকোহ,আমকোকক মকোফে করুনি

রনব্বিগেনফেরনল    -   
আলকোহ,আমকোকক মকোফে করুনি

আলকোহমকোগেনফেরলব  - 
আলকোহ,আমকোর উপর থরকক আপনিকোর থককোধ 
উনঠকয় ননিনি



ওয়কোরহকোমনিব     -   
আমকোর উপর দয়কো (রহম) করুনি

ওয়কোহদবনিব      -   
আমকোকক সিনঠক পর থদখকোনি

ওয়কোরযমকনিব     -   
আমকোকক নরনযক নদনি

ওয়কো আনফেনিব    -   
আমকোকক সিমসয়্যতকো নদনি

ওয়কোজবমরনিব     -   
আমকোকক পমণরতকো নদনি



এই থদকোয়কো ছকোড়কোও আপননি শুধমমকোত 

“রনব্বিগেনফেরনল” কমপকক্ষে দমইবকোর পড়কত 

পকোকরনি। 

প্রশ হকলকো,দমই নসিজদকোহর মধয়্যবতর ব সিমকয় কত 
সিমকয়র জনিয়্য বসিকবনি?এর উত্তর 
হকলকো,আপননি নসিজদকোহর সিমকয় যতটম কম  সিময় 
ননিকয়নছকলনি,দমই নসিজদকোহর মকধয়্যও প্রকোয় থসিই 
পনরমকোনি সিময় বকসি রকোককো উনচৎ।আপননি যখনি

দমই নসিজদকোহর মধয়্যবতর ব সিমকয় উক থদকোয়কো 
পড়কবনি,তখনি থসিনটকক বকোবাংলকোয় অনিমবকোদ করকোর

থচষকো করকবনি।নিকোমকোজ বমকঝ বমকঝ পড়কোর 
সিওয়কোব অকনিক থবশব,অকনিক অকনিক থবশব।



দমই নসিজদকোহর মধয়্যবতর ব থদকোয়কো পড়কোর পকর 
নদ্বিতবয় নসিজদকোয় যকোকবনি এববাং আকগের ননিয়কমই 
নসিজদকোহ করকবনি।নসিজদকোহ থরকক আলকোহ 
আকবকোর বকল উকঠ দকোকাঁড়কোকনিকোর পকর আকগের 
ননিয়কমই নিকোমকোজ পড়কবনি এববাং নদ্বিতবয় 

রকোককো’আত থশকষ তকোশকোহকদ বসিকবনি।

৭. কবরজরাড় ররাকরা’আরত রসজদরাহ কথরক 

উঠরার রনয়মস থবকজকোড় রকোককো’আকত থযমনি 

১ম ও ৩য় রকোককো’আকতর নসিজদকোহ থশকষ 
সিরকোসিনর নিকো উকঠ বরবাং দমই-এক থসিকককনর 
জনিয়্য একটম  বকসি তকোরপর মকোনটকত হকোত থরকখ 



ভর ককর উকঠ দকোকাঁড়কোকনিকো সিমন্নত।অকনিককই 

থবকজকোর রকোককো’আকত নসিজদকোহ থরকক সিরকোসিনর

উকঠ দকোকাঁনড়কয় যকোয়,আলকোহর রকোসিমল (সিকোস) 

এরুপ করকতনি নিকো।যমবক বয়কসিই থহকোক বকো বদদ 
বয়কসিই থহকোক,রকোসিমলমলকোহ (সিকোস) যখনি নসিজদকোহ 
থরকক উঠকতনি,তখনি সিরকোসিনর উকঠ দকোকাঁড়কোকতনি

নিকো বরবাং দমই হকোকত আকগে মকোনটকত ভর ককর 
তকোরপর উকঠ দকোকাঁড়কোকতনি।

৮. তরাশিরাহুরদ বসরাস  নদ্বিতবয় রকোককো’আকত 
রকোসিমলমলকোহ (সিকোস) নসিজদকোহর মকোকঝর ববঠককর 
মতই বকোম পকো নবনছকয় তকোর উপর ভর ককর 



এববাং ডিকোনি পকোকয়র আঙমলগুনল নকবলকোমমখব 
ককর রকোখকতনি।

ছনবকত থদখমনিস (নদ্বিতবয় রকোককো’আকত বসিকোর 
ননিয়ম)





নকন দমই রকোককো’আকতর থবনশ অররয়্যকোৎ,৩ বকো ৪ 

রকোককো’আত নবনশষ নিকোমকোকজ নদ্বিতবয়বকোর 
তকোশকোহকদ বসিকোর সিমকয় প্ররমবকোকরর মত বকোম 



পকো নবনছকয় তকোর উপর ভর ককর বসিকতনি নিকো 
বরবাং ননিতকম্বের উপর ভর ককর এববাং বকোম পকো 
থক ডিকোনি পকোকয়র উরুর নিবকচ রকোখকতনি।

৩য়,৪রর বকো আকরকো পকরর রকোককো’আকত বসিকোর 
নচতনট থদখমনিস



নচতনট থদখকল বমঝকত পকোরকবনি থয,পকররবকোকরর

তকোশকোহকদ বকোম পকো থক ডিকোনি পকোকয়র নিবচ নদকয় 
চকোনলকয় থদওয়কো হকয়কছ এববাং ননিতকম্বের উপর 
ভর ককর বকসি রকোককো হকয়কছ।



দমই রকোককো’আত নবনশষ নিকোমকোকজ তকোশকোহকদ বকসি

প্ররকম ‘আত্তকোনহয়্যয়কোতম  ’ পড়কবনি এববাং এরপর 
দরুদ শরবফে এববাং তকোরপকর অনিয়্য থযকককোনি 

থদকোয়কো থযমনি “থদকোয়কো মকোছমরকো” এববাং ইচকো 
করকল থসিইসিকোকর আকরকো থদকোয়কো পকড় আপননি 
সিকোলকোম নফেনরকয় নিকোমকোজ থশষ করকত পকোকরনি।

এসিমকয়ও বকোবাংলকোকত থদকোয়কো করকো যকোকব।আপননি 
থচষকো করকবনি নসিজদকোহর সিমকয় থযভকোকব থদকোয়কো 
ককরকছনি,আত্তকোনহয়্যয়কোতম -দরুদ শরবফে-থদকোয়কো 
মকোছমরকো পড়কোর পকরও ওইভকোকব থদকোয়কো করকত।



আর দমই এর থবশব থযমনি নতনি বকো চকোর 

রকোককো’আত নবনশষ নিকোমকোকজ শুধমমকোত 

‘আত্তকোনহয়্যয়কোতম  ’ পকড় দকোকাঁনড়কয় থগেকলই হকব।
তকব এই সিমকয়ও দরুদ শরবফে পড়কো মমসকোহকোব 
বকো উত্তম।

৮.১ তরাশিরাহুরদর সমরয় আবগুরলর সরাহরারযয়্য 
ইশিরাররা কররাস  তকোশকোহকদ বকসি রকোককো অবসকোয় 
পমকরকোটকো সিমকয় হকোকতর শকোহকোদকোৎ আবাংগুল 
(তজর নিব) উঁচম  রকোককব এববাং রকোসিমলমলকোহ (সিকোস) 

ওই আবাংগুকলর নদকক দদনষ ননিবদ ককর 
রকোখকতনি।এসিমকয় তজর নিব বকোকদ হকোকতর অনিয়্য 



আবাংগুলগুনলকক ভকোকাঁজ ককর রকোখকতনি।এসিমকয়

হকোত নিকোনড়কয় থদকোয়কোর ইশকোরকো করকতনি।অকনিকক 

আত্তকোনহয়্যয়কোতম  পড়কোর সিমকয় যখনি “লকো “ —
উচকোরনি ককর,তখনি হকোকতর আঙমল উঠকোয়।এর

থচকয় থবশব উত্তম তকোশকোহকদ বকসি রকোককোর 
পমকরকোটকো সিমকয় অররয়্যকোৎ,তকোশকোহদ থরকক নিকো উঠকো

অরবকো সিকোলকোম থফেরকোকনিকোর আগে পযরন হকোকতর 
আঙমল উনঠকয় ইশকোরকো ককর থদকোয়কো করকোর পকক্ষে 
অনধককোবাংশ গ্রহণকযকোগেয়্য হকোদবসি পকোওয়কো যকোয়,তকোই

এইটকো করকোই উত্তম।এসিমকয় হকোকতর 
আঙমলগুকলকো হকোলককো নিকোনড়কয় ইশকোরকো নদকত 
হয়,তকব থখয়কোল রকোখকত হকব থযনি এমনিভকোকব 



আবাংগুল নিকোড়কোকনিকো নিকো হয় যকোকত পকোকশ বকসি 
রকোককো ককোকরকোর দদনষ আপনিকোর নদকক নিকো চকল 
আকসি এববাং তকোর অসিমনবধকো নিকো হয়।রকোসিমলমলকোহ 
(সিকোস) বকলকছনি,এই আবাংগুকলর ইশকোরকো 
শয়তকোকনির ননিকট থললৌহদকনর আঘকোত অকপক্ষেকো

থবশব কষদকোয়ক।

৯. তত তহীয় ররাকরা’আতস  নদ্বিতবয় 

রকোককো’আকতর তকোশকোহদ থশকষ 
অররয়্যকোৎ,আত্তকোনহয়য়্যকোতম -দরুদ শরবফে থশকষ উকঠ 

দকোনড়কয় তদ তবয় রকোককো’আকতর শুরুকত ককোকাঁধ বকো

ককোনি পযরন হকোত উঠকোকত হয়,একক্ষেকতও 



আলকোদকোভকোকব দমইবকোর ককর আলকোহ আকবকোর 
বলকোর প্রকয়কোজনিবয়তকো থনিই বরবাং উকঠ দকোকাঁড়কোকনিকোর

সিমকয় যখনি আলকোহ আকবকোর বকলনি,ওইটকোর 
সিকোকর সিকোকরই হকোত উঠকোকল হকব।তকব রুকম র 
আকগে-পকড় যনদ হকোত উনঠকয় নিকো 
রকোককনি,তকোহকল এনট করকোর দরককোর থনিই।তদ তবয়

রকোককো’আকত শুধম সিমরকো ফেকোনতহকো পড়কত 
হয়,অনিয়্য থককোনি সিমরকো নিকো পড়কল সিমসিয়্যকো 
থনিই,তকব পড়কলও সিমসিয়্যকো থনিই।অররয়্যকোৎ, 

প্ররম ও নদ্বিতবয় রকোককো’আকত সিকোধকোরণত সিমরকো 
ফেকোনতহকোর পকর অনিয়্য থককোনি সিমরকো বকো সিমরকোর 

আয়কোত পড়কো ভকোকলকো নকন তদ তবয় রকোককো’আত 



থরকক সিমরকো ফেকোনতহকোর পর আর থককোনি সিমরকো নিকো 
পড়কলও হকব।এরপকর সকোভকোনবক ননিয়কমই রুকম

নসিজদকোহ করকত হকব।তকব মকনি রকোখকত হকব 

থয,যনদ প্ররম ও নদ্বিতবয় রকোককো’আকত যনদ 
রুকম র আকগে-পকর ককোকাঁধ বকো ককোনি পযরন হকোত 

উনঠকয় রকোককনি,তকোহকল তদ তবয় রকোককো’আকতও 
একইভকোকব হকোত উঠকোকত হকব আর থবশবরভকোগে

সিমকয়ই রুকম র আকগে পকর হকোত উঠকোকনিকো 

উত্তম।এনটকক ‘রফেঊল ইয়কোরদকোইনি  ’ বকল 
এববাং থবনশরভকোগে সিমকয়ই রফেঊল ইয়কোরদকোইনি 
করকো উত্তম।আমকোকদর বকোবাংলকোকদকশর 
থবশবরভকোগে জকোয়গেকোয় রফেউল ইয়কোরদকোইনি নিকো 



করকো হকলও পদনরববর অনধককোবাংশ থদকশ থযমনি 
থসিলৌদব আরব থরকক শুরু ককর 
ককোতকোর,কম কয়ইত,নমশর,আকমনরককো-অকস্ট্রেনলয়কোর

মমসিনলমরকো পযরন এটকো ককর।তকব মকোকঝ মকধয়্য 
এটকো নিকো করকোর পকক্ষেও হকোদবসি আকছ।তকোই 
থবশবরভকোগে সিমকয়  রফেঊল ইয়কোরদকোইনি করকো 
এববাং মকোকঝমকধয়্য থছকড় থদওয়কো উত্তম।

১০. সরালরাম রফররারনরাস  তকোশকোহকদ বকসি যখনি 
আত্তকোনহয়্যয়কোতম ,দরুদ শরবফে এববাং অনিয়্য থককোনি 
থদকোয়কো পড়কো থশষ হকয় যকোকব।তখনি 



“আসিসিকোলকোমম আলকোইকম ম ওয়কো রহমকোতম লকোহ” 
বকল প্ররকম ডিকোকনি এববাং পকররবকোর 

“আসিসিকোলকোমম আলকোইকম ম ওয়কো রহমকোতম লকোহ” 

বকল বকোকয় সিকোলকোম নফেরকোকত হকব।সিকোলকোম 
নফেরকোকনিকোর থক্ষেকত অকনিককই ঘকোড় ঘমড়কোকনিকোর 
সিমকয় আকগে ননিকচর নদকক মমখ ঘমনড়কয় তকোরপর

ডিকোকনি-বকোকয় মমখ ঘমড়কোয়,এনট নঠক নিকো বরবাং 
সকোভকোনবকভকোকব সিরকোসিনর ডিকোকনি-বকোকয় মমখ 
ঘমড়কোকত হকব,নিবকচ তকোককোকনিকোর দরককোর থনিই।
একনট হকোদবকসি একসিকছ,রকোসিমলমলকোহ (সিকোস) এর 
সিকোলকোম নফেরকোকনিকোর সিমকয় তকোর দমই গেকোকলর 
শুভ্রতকো থদখকো থযত।



সিহবহ মমসিনলকমর আকরকনট হকোদবসি থরকক 
আকগে বকোকয় মমখ নফেরকোকনিকো এববাং পকর ডিকোকনি মমখ

নফেরকোকনিকো সিমককর ও হকোদবসি পকোওয়কো যকোয়।তকব 
এই ককোজনট রকোসিমলমলকোহ (সিকোস) খমব কম সিমকয়ই

ককরকছনি।অররয়্যকোৎ, হঠকোৎ হঠকোৎ সিমকয় 
রকোসিমলমলকোহ (সিকোস) আকগে বকোকয় মমখ নফেনরকয়কছনি

এববাং পকর ডিকোকনি মমখ নফেনরকয়কছনি।তকোই মকোকঝ 
মকধয়্য আকগে বকোইকয় এববাং পকর ডিকোকনি মমখ 
নফেরকোকনিকোও সিমন্নত।

ইবকনি খমজকোইমকোয় বনণরত আকরকনট হকোদবকসি শুধম

একনদকক মমখ থফেরকোকনিকোর হকোদবকসির করকোও 
বনণরত আকছ।রকোসিমলমলকোহ (সিকোস) শুধম 



“আসিসিকোলকোমম আলকোইকম ম” বকল সিকোমকোনিয়্য 

ডিকোকনি মমখ নফেরকোকতনি।তকোই এনটও করকো 
যকোকব,তকব একবকোর ডিকোকনি সিকোলকোম নফেরকোকনিকোর 
থক্ষেকত পমকরকোপমনর মমখ ঘমড়কোকতনি নিকো বরবাং 
সিকোমকোনিয়্য একটম  ঘমড়কোকতনি।

১১.নরামরাজ কশিরষ  রযকরস আমরকো নিকোমকোজ 
থশকষ অকনিককই উকঠ চকল যকোই,উকঠ চকল 
থগেকল থয গুনিকোহ হকব তকো নিয় তকব আমকোকদর 
উনচৎ হকব সিমন্নতসিমত নযকর করকো থযগুকলকো 
হকোদবসি দ্বিকোরকো প্রমকোনণত।অকনিক হকোদবসি দ্বিকোরকো 



প্রমকোনণত হকয়কছ থয,রকোসিমলমলকোহ (সিকোস) ফেরজ 
নিকোমকোজ থশকষ নবনভন্ন ধরকনির থদকোয়কো ও নযকর 
করকতনি।এগুকলকোর মকধয়্য ককয়কনট হকলকো 
নিকোমকোজ থশকষ ৩ বকোর 
আসিতকোগেনফেরুলকোহ,আসিতকোগেনফেরুলকোহ,আসিতকো

গেনফেরুলকোহ পড়কো। “আসিতকোগেনফেরুলকোহ” 

শকবর অরর, ”আলকোহ আমকোকক মকোফে করুনি”।

এরপর আকরকো পড়কতনি ن نبم سه نبل نت ل بن سم نأ نل نبس نك ال بن بم نو
سم، نل نبس نت ال بك نر نبا بل نذا نيا نت نل نج بل بم نو ا نرا بك بإ بل ا  

“আলকোহমকো আবাংতকোসি সিকোলকোম-ওয়কো নমবাংককোসি 
সিকোলকোম-তকোবকো রকতকো ইয়কো যকোল জকোলকোলব 

ওয়কোল ইকরম”।



অররস থহ আলকোহ! আপননিই শকোনন,শকোনন 
আপনিকোর ককোছ থরককই আকসি।বরকতময় 
আপননি,সিমকোনি ও মকোনি মযরকোদকোর অনধককোরব 
আপননি।

এরপর ৩৩ বকোর সিমবহকোনিকোলকোহ (আলকোহ 
মহকোপনবত),৩৩ বকোর আলহকোমদমনললকোহ (আলকোহ

প্রশবাংসিনিবয়) এববাং ৩৪ বকোর আলকোহ-আকবকোর 
(আলকোহ সিবকোর থরকক বড়) পড়কতনি।

আবকোর কখকনিকো কখকনিকো ৩৩ বকোর 
সিমবহকোনিকোলকোহ,৩৩ বকোর আলহকোমদমনললকোহ পকড় 
৩৪ বকোর আলকোহ-আকবকোর নিকো পকড় বরবাং ৩৩ 



বকোর আলকোহ-আকবকোর বকল ১ বকোর লকো-ইলকোহকো-

ইলকোলকোহ পড়কতনি।তকোই আপনিকোর উনচৎ দমইটকোই 
করকো।কখকনিকো ৩৩ বকোর ককর 
সিমবহকোনিআলকোহ,আলহকোমদমনললকোহ পকড় ৩৪ বকোর

আলকোহ-আকবকোর পড়কো এববাং কখকনিকো কখকনিকো 
৩৩ বকোর ককরই 
সিমবহকোনিআলকোহ,আলহকোমদমনললকোহ এববাং আলকোহ-

আকবকোর পকড় একবকোর লকো-ইলকোহকো-ইলকোলকোহ 
পড়কো।

নিকোমকোজ থশকষ “আয়কোতম ল কম রসিব” পড়কোর 

পকক্ষেও হকোদবসি আকছ।আয়কোতম ল কম রসিব হকলকো 



সিমরকো বকোককোরকোর ২৫৫ নিকোম্বেকোর আয়কোত।থয বয়্যনক 
প্রকতয়্যক ফেরজ নিকোমকোকজর থশকষ আয়কোতম ল 
কম রসিব পড়কব,তকোর এববাং জকোন্নকোকতর মধয়্যবতর ব 
দমরত হকব শুধম মদতম য়্য।এই প্রসিকঙ অকনিককই এই 
বয়্যকোখয়্যকো থদনি থয,মদতম য়্যর পকরই থসি সিরকোসিনর নবনিকো

নহকসিকব জকোন্নকোকত চকল যকোকব।আলকোহই ভকোল 
জকোকনিনি।

به    بد بم نح بب نو به بل ال نن نحا سسب  

     একনট নবকশষ নজকরস আপননি নক জকোকনিনি, 

       গুনিকোহ থরকক মকোফে পকোওয়কোর জনিয়্য খমবই সিহজ



       এববাং খমবই থছকোট একনট নজকর আকছ থযটকো

      প্রনতনদনি ১০০ বকোর পড়কল তকোর গুনিকোহর

     পনরমকোণ যনদ সিকোগেকরর থফেনিকোর তম লয়্যও

হয়,    তবমও মকোফে হকয় যকোকব? 

হয়্যকো,      এরকমই একনট নজকর হল به  " بل ال نن نحا سسب

به  بد بم نح بب نو  "  উচকোরণস "   সিমবহকোনিকোনলনহ ওয়কো

নবহকোমদবহ" । [    এখনিই মমখস ককর রকোখমনি,  এটকো

  খমবই জরুরব ]

   সিমবহকোনিকোলকোনহ শকবর অরর "  আলকোহ

মহকোপনবত" , "ওয়কো"   শকবর অরর "এববাং" , 

"নবহকোমদবহ"    শকবর অরর প্রশবাংসিনিবয় । 



    তকোহকল এর অরর নক দকোড়কোয়?    এর অরর হল

"     আমকোর আলকোহ মহকোপনবত এববাং প্রশবাংসিনিবয়" 

।

     সিহবহ বমখকোরবকত এই নজকরনট সিমককর

 হকোদবসিনট একসিকছ।    আর আকরকনট নবষয়

জকোকনিনি?      আলকোহর ককোকছ সিবকচকয় নপ্রয় দমনট

   বকোককয়্যর একনট হল এনট।   অপরনট হল

"  সিমবহকোনিকোলকোনহল আযবম"   যকোর অরর "  আমকোর

   আলকোহ মহকোপনবত এববাং মহকোনি" । 

      খমবই থছকোট এববাং দমইটকো নজকরই প্রকোয় একই। 

    শুধম প্ররমনটকত সিমবহকোনিকোলকোহর পকর "  ওয়কো



নবহকোমদবহ"     আর পকররটকোয় সিমবহকোনিকোলকোহর পকর

"আযবম"   বলকত হয় । 

      আমরকো সিবকোই প্রনতনদনি কমকবশব অকনিক

       গুনিকোহ কনর আর এই গুনিকোহ মকোফে কনরকয়

       থনিওয়কোর জনিয়্য যনদ এত সিহকজ এত থছকোট

        একনট বকোকয়্য নদকয় যনদ মকোফে কনরকয় থনিওয়কোর

 সিমকযকোগে রকোকক,    তকোহকল করকত আলকসিমব

নককসির? 

    এগুকলকো আলকোহর পক্ষে থরকক নগেফেট।  আলকোহ

      আমকোকদর গুনিকোহ মকোফে কনরকয় থনিওয়কোর অকনিক

 সিমকযকোগে থদনি,  খমব সিহকজ।   আলকোহ সিবসিমকয়ই



  তকোকাঁর বকোনকোকদরকক ভকোকলকোবকোকসিনি,   আর তকোকক

   ক্ষেমকো ককর নদকত চকোনি,    এর জনিয়্য যত

 সিহজভকোকব সিমব,     তকতকো সিহকজ মকোফে কনরকয়

   থনিওয়কোর বয়্যবসকো ককর থদনি। 

      এই নজকরনট প্রনতনদনি ১০০ বকোর ককর

পড়কবনি,      আকরকো থবশবও পড়কো যকোয় এববাং পড়কল

 আরও ভকোকলকো,      তকব ১০০ বকোর পড়কলই গুনিকোহ

    মকোফে হকয় যকোওয়কোর জনিয়্য যকরষ।   এত থছকোকটকো

     একনট নজকর থদকখ অবজকো করকবনি নিকো,  থবশ

      ককয়কনট হকোদবকসি বলকো হকয়কছ আলকোহর ককোকছ

   সিবকচকয় নপ্রয় বকোকয়্য এনট।    থযনট আলকোহর ককোকছ



    সিবকচকয় নপ্রয় বকোকয়্য হকত পকোকর,   থসিই বকোকয়্য

      উচকোরকণর জনিয়্য পমরসকোর থকমনি হকত পকোকর তকো

    কলনিকো ককর থবর করকত পকোরকবনি? 

       এই নজকরনট ১০০ বকোর পড়কত খমব থবশব

 সিময় লকোকগেনিকো।৫-     ৭ নমননিকটর মকধয়্যই হকয় যকোয়। 

     অভয়্যকোসি করকবনি প্রনতনদনি থযকককোনি নিকোমকোকজর

       পকড় বকো মসিনজকদ যকোওয়কোর সিমকয় রকোসকোর মকধয়্য

   । এনট পড়কত পড়কত যকোওয়কোর

       সিকোধকোরণত থযকককোনি নিকোমকোকজর সিমকয় বকো অনিয়্য

    সিমকয়র মকধয়্যও পকড় ননিকত পকোকরনি।  একক্ষেকত

      আপননি থজকোহর বকো আসিকরর নিকোমকোজ পড়কত



    যকোওয়কোর সিমকয় ৬০ বকোর পড়কলনি,  আবকোর

      নিকোমকোজ থশষ ককর বকোসিকোয় আসিকোর সিমকয়

    আরও ৪০ বকোর পকড় ননিকলনি। 

     অরবকো নিকোমকোজ থশষ করকোর পকর ৫-   ৬ নমননিট

  বকসি পকড় ননিকলনি। 

   আপনিকোর থযভকোকবই সিমনবধকো হয়,  পকড় ননিকবনি। 

      নকন এইটকো পরকোর অভয়্যকোসি অবশয়্যই করকতই

হকব,অবশয়্যই।  



   আজকক থরককই অভয়্যকোসি করুনি।  প্রনতনদনিই

।     পড়কবনি মকোকঝ মকধয়্য ভম ল হকয় যকোকব,  এগুকলকো

 বয়্যকোপকোর নিকো। 

  ভম ল মকোনিমকষরই হয়।     যনদ কখকনিকো নমসি হকয়

যকোয়,    তকোহকল পকর পকড় ননিকবনি।   মকোকঝ মকোকঝ

    ।  নমসি হকয় থগেকল গুনিকোহ থনিই

       নকন এই নজকর করকোর অভয়্যকোসি থযনি আজকক

   থরককই শুরু হকয় যকোয়,   থসিই থচষকো করকবনি।      

 



এছকোড়কোও নিকোমকোজ থশকষ আকরকো অকনিক ধরকনির

নযকর এর করকো বলকো হকয়কছ অকনিক হকোদবকসি।
আপনিকোরকো হকোদবসি থরকক থসিগুকলকো পকর ননিকত 
পকোকরনি।যকোরকো ইসিলকোম সিমককর  এববাং হকোদবসি 
পড়কত আগ্রহব,তকোরকো বকোজকোর থরকক আনকোকজ 

নবনভন্ন বই নিকো নককনি প্ররকম “সিহবহ মমসিনলম” 

অরবকো “নরয়কোদমসি সিকোকলনহনি” এববাং পরবতর বকত

“সিহবহ বমখকোরব” নককনি পড়কত পকোকরনি।
এছকোড়কোও বমলমগুল মকোরকোম,থদকোয়কোর জনিয়্য 

নহসিনিমল মমসিনলম,কম র’আকনির তকোফেসিবর 

নহকসিকব “তকোফেসিবকর ইবকনি ককোসিবর” অরবকো 



থছকোট তকোফেসিবর নহকসিকব “আহসিকোনিমল বকোয়কোনি ”

পড়কত পকোকরনি।

তকব এগুকলকোর সিব নকছমই থয আপননি বমকঝ 
থফেলকবনি তকো নিয়,নকছম বমঝকবনি,নকছম হয়কতকো 
বমঝকবনি নিকো।আর থযগুকলকো বমঝকবনি নিকো,থসিগুকলকো

সিমককর  ননিভর রকযকোগেয়্য আকলকমর সিকোহকোযয়্য ননিকত 
পকোকরনি।তকব আনম এটম কম  বলকত পকোরকবকো থয 
এসিব হকোদবকসির থবশবরভকোগেই বমঝকত পকোরকবনি 
এববাং অকনিক নকছম জকোনিকত পকোরকবনি।তকোই 
আনম বলকবকো দ্বিবননি নশক্ষেকো চকোনলকয় যকোনি,আপননি

যখনি দ্বিবনি নশখকত চকোকবনি,আলকোহ তখনি 
আপনিকোকক সিকোহকোযয়্য করকবনি,আর আলকোহ 



সিকোহকোযয়্য করকল আর থককোনি নকছমরই দরককোর 
থনিই।যকোরকো নসিকনিমকো থদকখ,থফেসিবমক চকোনলকয়,গেকোনি 
শুকনি সিময় নিষ ককরনি,তকোরকো বকোজকোর থরকক 
নতনি-চকোরকশকো টকোককোর মকধয়্য সিহবহ মমসিনলম বকো 
সিহবহ বমখকোরব বকো নরয়কোদমসি সিকোকলনহনি নককনি 
থফেকল পড়কো শুরু করকত পকোকরনি।অকনিককর 
বকোসিকোয়ই থদখকো যকোয়,সিহবহ বমখকোরব বকো সিহবহ 
মমসিনলকমর নিকোকম নচকনি নচকনি নকছম  বই রকোকক।
এগুকলকো অরনজনিকোল বই নিকো বরবাং অনরনজনিকোল 
বমখকোরব-মমসিনলম ৭০০ থরকক ১০০০ পদষকোর 
থবশব রকোকক,আর থছকোট থছকোট ওইসিব বইকয় 
হকোদবকসির পমকরকোপমনর অবাংশ বকো বয়্যকোখয়্যকো রকোককনিকো 



ফেকল ভম ল বমঝকত পকোকরনি।এজনিয়্য,আমকোর মকত

অনরনজনিকোল বই নকনিকল ভকোকলকো হকব আর 
এগুকলকো পকড় আপনিকোর সিময় থককট যকোকব।
নটনভ থদকখ,গেকোনি শুকনি,উপনিয়্যকোসি পকড় সিময় নিকো

ককোনটকয় এগুকলকো পকর সিময় ককোটকোনি,থদখকবনি 
আপননি অকনিক নকছম  জকোনিকত পকোরকবনি এববাং 
আপনিকোর লকোইফে থচঞ হকয় যকোকব। বমখকোরব শরবফে

পড়কোর আকগে আনম মমসিনলম শরবফে পড়কত 
বললকোম ককোরণ,বমখকোরবর তম লনিকোয় মমসিনলম 
শরবকফের অধয়্যকোয় ও হকোদবসিগুকলকো খমব 
সিমনরভকোকব সিকোজকোকনিকো থগেকোছকোকনিকো রকোকক,একত 
পড়কত সিমনবধকো হয়।মমসিনলম শরবফে নকনিকল 



ইসিলকোনমক ফেকোউকনশকনিরটকো এববাং বমখকোরব 
শরবফে নকনিকল ইসিলকোনমক ফেকোউকনশনি অরবকো 
তকোওহবদ পকোবনলককশকনিরটকো নকনিকত পকোকরনি।
অনিয়্য প্রককোশনিবর বইগুকলকো সিমককর  আমকোর খমব

ভকোকলকো একটকো ধকোরণকো থনিই,তকোই বলকত 
পকোরকবকোনিকো এগুকলকো থকমনি,নকন আমকোর ককোকছ 
ইসিলকোনমক ফেকোউকনশকনির এববাং তকোওহবদ 
প্রককোশনিবর উভয়টকোই ভকোকলকো মকনি হকয়কছ তকোই 
আনম এ দমনটর থযকককোনি একনট পড়কত বলকবকো।

আপননি চকোইকল থমকোবকোইকলও “বকোবাংলকো হকোদবসি” 

বকো “iHadis” অয়্যকোপনট ডিকোউনিকলকোডি ককর 
পড়কত পকোকরনি,তকব আমকোর মকত বইকয়র 



একটকো হকোডির  কনপ নককনি থসিটকো পড়কোই ভকোকলকো 
ককোরনি থমকোবকোইকলর নস্ক্রিকনি পকড় খমব থবশব 
সিমনবধকো পকোওয়কো যকোয়নিকো।

আর কম র আনি অবশয়্যই পড়কবনি’ ।শুধম আরবব 

নিকো বরবাং কম র আকনির বকোবাংলকো অনিমবকোদসিহ ’

পড়কবনি।প্রনতনদনি ১০ আয়কোত বকো তকোর থচকয় 

কম ককর হকলও এববাং পকোরকল থবশব পড়কো 

উনচ ।তকবৎ ,একটকো করকো বলকতই হয় থয আরবব

ভকোষকোর থককোনি নবকল থনিই,কম র আকনির থককোনি ’

অনিমবকোদই আরনব ভকোষকোর সিমতম লয়্য হকত 

পকোকরনিকো।বকোবাংলকো অনিমবকোকদ নকছম  ভম ল 

রকোকককব,এইটকোই সকোভকোনবক।তকোই থচষকো করকবনি 



সিনঠকটকো জকোনিকোর এববাং ভম লগুকলকো শুধরকোকনিকোর 

জনিয়্য উসকোদ নিম মকোনি আলব খকোকনির থলকচকোর ’

শুনিকত পকোকরনি।বকোবাংলকো ভকোষকোয় উনিকোর 

থলকচকোরগুকলকো www.nakbangla.com এ 

অনিমবকোদ করকো হকচ,থসিখকোনি থরকক ডিকোউনিকলকোডি 

ককর ননিনি।

১২. রকছস  প্রশ্ন এবব উত্তরস

ক. অরনরকই এখন হরাদহীস রনরয় প্রশ্ন করর 

হরাদহীস সহহীহ অথবরা দঈফ বরা দসবরল রকনরা।সহহীহ

এবব দঈফ হরাদহীস বরল রক রকছস  আরছ?  

http://www.nakbangla.com/


উত্তরস হয়্যকো আকছ।হকোদবসিকক 

সিহবহ,হকোসিকোনি,দঈফে,মকোওদম বকো জকোল ইতয়্যকোনদ 

ভকোকগে ভকোগে করকো যকোয়।আসিমনি বমঝকত থচষকো কনর 

নকভকোকব একনট হকোদবসিকক সিহবহ বকো গ্রহণকযকোগেয়্য 

এববাং একনট হকোদবসিকক দমবরল বকো অগ্রহণকযকোগেয়্য 

নহকসিকব ধরকো হয়।হকোদবসি বলকত রকোসিমলমলকোহ (সিকোস)

এর করকো,ককোজ বকো সিমনতকক বমঝকোয়।রকোসিমলমলকোহ 

(সিকোস) যকো বলকতনি,সিকোহকোববরকো এগুকলকো মমখস 

রকোখকতকো এববাং তকোকদর পকোড়কো প্রনতকবশব,থছকল 

থমকয়,বনম  বকোনবকদর ককোকছও প্রচকোর করকতকো।নকন

থসিই সিমকয় হকোদবসি থকউ নলকখ রকোখকতকো নিকো।

রকোসিমলমলকোহ (সিকোস) এর মদতম য়্যর অকনিক পকর ইমকোম

মকোনলক এববাং পরবতর বকত ইমকোম বমখকোরবর মকতকো 



মমহকোনদ্দিসিরকো এগুকলকো সিবাংগ্রহ ককর নলকখ রকোখকোর 

প্রকয়কোজনিবয়তকো অনিমভব করকলনি।আর তখনি 

থরককই হকোদবসিগুকলকো নলকখ রকোখকো হত।নকন 

একটকো নজননিসি থখয়কোল করকলই বমঝকবনি,থয 

ইমকোম মকোনলক বকো ইমকোম বমখকোরবর মকতকো 

মমহকোনদ্দিসিরকো থতকো রকোসিমলমলকোহ এববাং তকোর প্রধকোনি 

প্রধকোনি সিকোহকোববকদর মদতম য়্যর অকনিক পকড় 

জকন্মেনছকলনি,তকোহকল বমখকোরব শরবকফের হকোদবকসি 

থলখকো রকোকক “আবম হরকোইরকো (রকোস) কতদর ক 

বনণরত......”।একটকো নজননিসি থখয়কোল ককর 

থদখমনি,এখকোকনি আবম হরকোয়রকো (রকোস) এর করকো 

বণরনিকো করকো হকয়কছ।আপনিকোর নক মকনি হয়,ইমকোম 

বমখকোরব যখনি ওই হকোদবসিটকো নলকখকছনি তখনি 



আবম হরকোইরকো (রকোস) জবনবত নছকলনি?অবশয়্যই 

নিকো।তকোহকল ইমকোম বমখকোরব নকভকোকব বলকলনি থয 

আবম হরকোইরকো (রকোস) কতদর ক বননিরত?আসিকল 

বয়্যকোপকোরনট হকচ,এখকোকনি সিরকোসিনর আবম হরকোইরকো 

(রকোস) ইমকোম বমখকোরবকক হকোদবসিনট বকল জকোনিননি 

বরবাং উননি হয়কতকো বকলনছকলনি তকোর থককোনি 

বনম কক,তকোর বনম  আবকোর থসিই হকোদবসিনট 

বকলনছকলকো তকোর থছকলকক,আর তকোর থছকল 

হয়কতকো বকলকছনি ইমকোম বমখকোরবকক।তকোহকল 

হকোদবসিটকো এভকোকব হকব থয,”আনম অমমককর মমকখ

বলকত শুকনিনছ থয নছকলকো অমমককর বনম ,থসি 

আবকোর শুকনিকছ অমমককর বকোবকোর ককোছ থরকক,থসি 

শুকনিকছ অমমককর ককোছ থরকক এববাং থসি আবম 



হরকোইরকো (রকোস) থক বলকত শুকনিকছ...” ।

হকোদবসিগুকলকো আসিকল এভকোকবই থলখকো রকোকক।

নকন এভকোকব সিবকোর নিকোম পনরচয় নলখকত থগেকল 

অকনিক জকোয়গেকো এববাং সিময় লকোগেকব,এজনিয়্য 

সিকোধকোরণত হকোদবকসির বইগুকলকোকত সিরকোসিনর প্রধকোনি

বককো থযমনি আবম হরকোইরকো (রকোস),উমকোর (রকোস) 

বকো আনয়শকো (রকোস) এর নিকোম নদকয় থদওয়কো 

হয়,বকোকব যকোকদর মকোধয়্যকম হকোদবসিটকো বনিরনিকো করকো 

হকয়কছ,তকোকদর নিকোম উকলখ করকো রকোককনিকো।একদর 

মকধয়্য সিবকোর করকোই থয নবশকোসি করকো যকোকব,তকো নিয়।

একদর মধয়্য নকছম  থলকোক নছকলকো,যকোরকো নমরয়্যকো 

করকোও বকোননিকয় বকোননিকয় বলকতকো,এজনিয়্য থককোনি 

নমরয়্যকোবকোদব বকো থবশব বয়স বয়্যনক যকোকদর সদনতভ্রষ



হওয়কোর সিমকোবনিকো রকোকক,তকোকদর বণরনিকোকদ ত 

হকোদবসিগুকলকোকক দঈফে বকো দমবরল হকোদবসি নহকসিকব 

সিনিকোক করকো হয়।

এইবকোর একটকো জকোল হকোদবসি নদকয় সিরকোসিনর 

উদকোহরনি থদই।

“জকোনি অজর কনির জনিয়্য সিমদমর চবনি থদকশ যকোও”।

এনট একনট জকোল হকোদবসি।অররয়্যকোৎ,বকোকনিকোয়কোট বকো 

নমরয়্যকো হকোদবসি।নকন থকনি এই হকোদবসিটকোকক নমরয়্যকো 

হকোদবসি বকল নবকবচনিকো করকো হকলকো?

এর ককোরনি হকলকো,এই হকোদবসিটকো থয কয়জনি বণরনিকো

ককরনছকলকো,একদর থকউই নবকশষ থককোনি আকলম 



নছকলকোনিকো,একদর সিমককর  নবকশষ থককোনি পনরচয়ও

পকোওয়কো যকোয়নিকো।আর যকোকদর সিমককর  নবকশষ 

থককোনি পনরচয় পকোওয়কো যকোয়নিকো,তকোকদর অনভকোকব 

নবশকোসি করকোরও থককোনি ককোরণ থনিই।এজনিয়্য এই 

হকোদবসিটকোকক হকোদবসি শকোকস্ত্রের নবখয়্যকোত আকলম 

থযমনি ইমকোম বকোয়হকোকব,ইমকোম ইবনি-আল-

জকোওনয প্রমমখ আকলমরকো একক হকোদবসি বকল 

মকোনিকত অসবককোর ককরকছনি।এভকোকবই থককোনিনট 

সিহবহ,থককোনিনট দমবরল হকোদবসি,তকো থবর করকো হয়।

হকোদবসি থকনি জকোল করকো হয়?ইসিলকোকমর শুরু 

থরককই অকনিক শত্রু নছকলকো,ককোকফেররকো থযমনি 

শত্রুতকো করত,থতমননি মমনিকোনফেকরকোও 



মমসিলমকোনিকদর থবশ ধকর শত্রুতকো করত।একদর 

মকধয়্য নকছম  মকোনিমষ ইচকো ককর মকোনিমষকক পরভ্রষ 

করকোর জনিয়্য রকোসিমলমলকোহ (সিকোস) এর নিকোকম নমরয়্যকো 

হকোদবসি বকোননিকয় প্রচকোর করকতকো।

আবকোর নকছম  মকোনিমষ আকরকজকনির ভকোকলকো করকোর

উকদ্দিশয়্য ননিকয় নমরয়্যকোর আশ্রেয় ননিকতকো।ইমকোম আবম

হকোননিফেকোর সিমকয় এক বয়্যকোনক কম র আকনির নবনভন্ন’

সিমরকো ননিকয় অকনিকগুকলকো নমরয়্যকো হকোদবসি 

বকোননিকয়নছকলকো “থযমনি অমমক সিমরকো পড়কল 

অমমক হকব,অমমক আয়কোত পড়কল অমমক হকব”

ইতয়্যকোনদ।তকোকক পরবতর বকত এর প্রমকোণ সিমককর  

নজজকোসিকো করকল থসি সবককোর ককর থয থসি হকোদবসি



জকোল ককরনছকলকো।তকোর ককোকছ মকনি হকয়নছকলকো,থয

থবশবরভকোগে মকোনিমষ ইমকোম আবম হকোননিফেকোর 

নফেককহর প্রনত থবশব আগ্রহব হকয় পকড়নছকলকো 

এববাং ইসিলকোকমর অনিয়্য নবষয়গুকলকো ননিকয় নচনকো 

ভকোবনিকো করকোর করকো প্রকোয় ভম কলই থগেনছকলকো,তকোই 

তকোকদরকক নফেরকোকনিকোর জনিয়্য নতননি নকছম  হকোদবসি 

জকোল ককরনি।যনদও তকোর উকদ্দিশয়্য নছকলকো 

ভকোকলকো,নকন সিনঠক জকোকনির অভকোকব থসি নমরয়্যকোর

আশ্রেয় ননিকয়নছকলকো,ভকোকলকো ককোকজর উকদ্দিশয়্য 

নমরয়্যকোর আশ্রেয় থনিওয়কো উনচ  নিকোৎ ।এভকোকবই 

অকনিক হকোদবসি জকোল করকো হকতকো।যকোর ফেকল 

পরবতর বকত মমহকোনদ্দিসিরকো সিতকর  হকয় থগেনছকলনি 



এববাং থককোনিনট সিহবহ এববাং থককোনিনট দমবরল 

হকোদবসি,তকো বকল নদকতনি।আমকোকদর সিমকোকজও 

এখকনিকো হকোদবসি জকোল করকত থদখকো যকোয়।থযমনি 

অকনিকক বকল “এই ককোকলমকোনট ১০ জনিকক 

পকোঠকোও তকোহকল ভকোকলকো সিবাংবকোদ পকোকব,আর নিকো 

পকোঠকোকল খকোরকোপ সিবাংবকোদ পকোকব”...এগুকলকো 

নভনত্তহবনি করকো।এছকোড়কোও হকোদবকসির নিকোকম আকরকো

অকনিক নমরয়্যকো করকো বকল থবড়কোয় থযমনিস

“থয ননিকজকক নচনিকলকো

থসি আলকোহকক নচনিকলকো

-নবশনিবব মমহকোমকোদ”



অরচ এখকোকনি হকোদবসিনট থককোনি সিকোহকোববর মকোধয়্যকম 

বলকো হকলকো,থককোনি হকোদবকসির বইকয় বলকো 

হকয়কছ,নকছমই উকলখ থনিই।এই বয়্যকোপকোরগুকলকো 

সিমককর  আর অকনিক উদকোহরণ থদওয়কো 

যকোয়,তকব সিমকয়র অভকোকব এখকোকনি থদওয়কো 

সিমব হকলকো নিকো।আশকোকনর,অল করকোর মকোধয়্যকম 

এই বয়্যকোপকোকর আবাংনশকভকোকব হকলও নকছমটকো 

সিকনহ দমর করকো হকয়কছ। 

খ.আমহীন সশিরব্দে নরারক মরন মরন বলরত হরব?

উত্তরস থযসিব নিকোমকোকজ সিশকব নকরকোত পড়কো হয়

থযমনি ফেজর,মকোগেরবব,এশকোর নিকোমকোকজ সিমরকো 

ফেকোনতহকো থশকষ আমবনি থজকোকড় বলকোর থক্ষেকত 



অকনিক গ্রহণকযকোগেয়্য হকোদবসি বনণরত রকয়কছ।আর 

আমবনি মকনি মকনি বলকোর পকক্ষে থযসিব হকোদবসি 

রকয়কছ,এসিকল হকোদবকসির বনিরনিকোককোরবকদর 

সিতয়্যবকোদবতকো ননিকয় মমহকোনদ্দিসিকদর সিকনহ 

রকয়কছ,তকোই ওই হকোদবসিগুকলকো দমবরল।তকোই 

আমবনি সিশকব বলকোই উত্তম।তকব এতটকো 

থজকোকড় বলকো যকোকবনিকো যকোকত পকোকশ অনিয়্য থককোনি 

বয়্যকোনকর নিকোমকোকজর মকনিকোকযকোগে নিষ হকয় যকোয়।এর 

জনিয়্য খমব আকসও নিকো,আবকোর খমব থজকোকরও নিকো 

বরবাং সকোভকোনবক সকর আমবনি বলকো উত্তম।ককোবকো 

শরবকফে এববাং হকজ্জ্বের সিমকয়ও সিমরকো ফেকোনতহকো 

থশকষ আমবনি সিশকব বলকো হয়। এই সিমককর  



একনট হকোদবসিস ইয়কোহইয়কো ইবনিম ইয়কোহইয়কো (রহস) 

আবম হরকোয়রকো (রকোস) থরকক বনণরত থয, নতননি 

বকলনি, রকোসিমলমলকোহ সিকোলকোলকোহ আলকোইনহ 

ওয়কোসিকোলকোম বকলকছনি, যখনি ইমকোম আমবনি 

বলকবনি, থতকোমরকোও তখনি আমবনি বলকব। 
থকনিনিকো, থয বয়্যকোনক নফেনরসকোকদর আমবনি বলকোর 

সিকোকর একই সিময় আমবনি বলকব, তকোর পমবরবতব

সিমস পকোপ থমকোচনি হকয় যকোকব। রকোবব ইবনিম নশহকোব 

বকলনি, রকোসিমলমলকোহ সিকোলকোলকোহ আলকোইনহ 

ওয়কোসিকোলকোম আমবনি বলকতনি।

সিহবহ মমসিনলম,হকোদবসি নিকোম্বেকোর ৭৯৮ (ইসিলকোনমক 

ফেকোউকনশনি)



উপকরর হকোদবসিটকো পড়কলই বমঝকো যকোয় থয আমবনি

সিশকব বলকত হকব,আর ইমকোম যনদ সিশকব 

আনমনি নিকো বলকতকো তকোহকল ইমকোকমর সিকোকর 

নমনলকয় আমবনি বলকো থযত নিকো। 

গ. অরনরকই বরল,নরামরাজ কশিরষ সবরাই রমরল 

কযই মসনরাজরাত করর,তরা  রবদ আত’ ? এটরা 

আসরলই রক রবদ আত’ ?

উত্তরস নিকোমকোজ থশকষ সিবকোই নমকল থযই 

মমনিকোজকোত ককর,এটকো খমব থবশব গ্রহণকযকোগেয়্য থককোনি

হকোদবসি দ্বিকোরকো প্রমকোনণত নিকো।তকব এটকো নবদ আত ’

নকনিকো তকো সিরকোসিনর বলকোর উপকোয় থনিই বরবাং 



আলকোহই ভকোকলকো জকোকনিনি।তকব নিকোমকোজ থশষ করকো

বকোকদ অনিয়্য সিমকয় দমই হকোত তম কল মমনিকোজকোত 

করকোর পকক্ষে অকনিক হকোদবসি রকয়কছ।সিহবহ 

বমখকোরবর জমমম আর অধয়্যকোকয়র একনট হকোদবকসি ’

আকছ,রকোসিমলমলকোহ (সিকোস) এক বয়্যকোনকর 

অনিমকরকোকধ বদনষর জনিয়্য জমমম আর খম বকোর সিমকয় ’ ৎ

দমই হকোত তম কল থদকোয়কো করকলনি।থযকহতম  খম বকোর ৎ

সিমকয় থদকোয়কো ককরনছকলনি,তকোহকল থসিটকো অবশয়্যই

নিকোমকোকজর আকগে ককরনছকলনি।আর প্রকতয়্যক 

নিকোমকোকজর পকড়ই যনদ উননি দমই হকোত তম কল থদকোয়কো 

করকতনি,তকোহকল থতকো জমমম আর নিকোমকোজ থশকষই’

করকত পকোরকতনি।তকোহকল থকনি নিকোমকোকজর পকর 



করকলনি নিকো?সিমতরকোবাং,এ থরকক থবকোঝকো 

যকোয়,রকোসিমলমলকোহ (সিকোস) বকো তকোর সিকোহকোববরকো ফেরজ 

নিকোমকোজ থশকষ সিবকোই নমকল সিনমনলতভকোকব 

মমনিকোজকোত করকতনি নিকো বরবাং ফেরজ নিকোমকোজ থশকষ

নবনভন্ন নযকর এববাং আমল করকতনি।থদকোয়কো 

করকত হকল নসিজদকোহর মকধয়্য এববাং তকোশকোহকদর 

মকধয়্যই করকো উত্তম।নবকশষ ককর নসিজদকোহর মকধয়্য

করকো থদকোয়কো কবমল হওয়কোর সিমকোবনিকো অকনিক 

থবশব। 

ঘ. ইমরারমর রপিছরন সসররা ফরারতহরা পিড়রা যরারব 

রক যরারবনরা?



উত্তরস ইমকোকমর নপছকনিও সিমরকো ফেকোনতহকো পড়কো 

উনচৎ।তকব মকনি মকনি পড়কত হকব।

এ সিমককর  একটকো হকোদবসি থদওয়কো হকলকোস 

ইসিহকোক ইবনিম ইবরকোনহম আল হকোনিযকোলব (রহস) 

আবম হরকোয়রকো (রকোস) থরকক বনণরত। রকোসিমলমলকোহ 

সিকোলকোলকোহ আলকোইনহ ওয়কোসিকোলকোম বকলনি, থয 

বয়্যকোনক সিকোলকোত (নিকোমকোয/নিকোমকোজ) আদকোয় করল 

(অরচ) তকোকত উমমল কম রআনি পকোঠ করল নিকো 

থসি সিকোলকোত (নিকোমকোয/নিকোমকোজ) হকব অসিসমণর 

নতনি বকোর এটকো বলকলনি। অতসপর আবম 

হরকোয়রকো (রকোস) -থক নজজকোসিকো করকো হল, আমরকো

থতকো ইমকোকমর থপছকনি রকোনক (তখকনিকো নক ফেকোনতহকো



পড়ব?) নতননি বলকলনি , তখনি মকনি মকনি তকো 

পড়। ককোরণ আনম রকোসিমলমলকোহ সিকোলকোলকোহ 

আলকোইনহ ওয়কোসিকোলকোম থক বলকত শুকনিনছ থয, 

আলকোহ তকো আলকো বকলনি’ , আনম সিকোলকোতকক 

আমকোর ও আমকোর বকোনকোর মকধয়্য অকধরক ককর 

ভকোগে ককরনছ। আর বকোনকো যকো চকোইকব- তকো থসি 

পকোকব। অতসপর বকোনকো যখনি বকল, (সিমস 

প্রশবাংসিকো কদ তজতকো নবশ জকোহকোকনির প্রনতপকোলক 

আলকোহর জনিয়্য); আলকোহ তকো আলকো এর জবকোকব’

বকলনি- আমকোর বকোনকো আমকোর প্রশবাংসিকো ককরকছ। 
থসি যখনি বকল, ‘আর রহমকোননির রহবম  ’ (নযননি 

এই মমহকতর  দয়কো করকছনি এববাং এববাং যকোর দয়কো 



নচরসকোয়ব); আলকোহ তকোআলকো বকলনি- বকোনকো 

আমকোর তকো নরফে ককরকছ‘ , গুণগেকোনি ককরকছ। থসি 

যখনি বকল, ‘মকোনলনক ইয়কোওনমদবনি; (নতননি 

নবচকোর নদকনির মকোনলক); তখনি আলকোহ বকলনি- 

আমকোর বকোনকো আমকোর মকোহকোতয়্য বণরনিকো ককরকছ। 
নতননি এও বকলনি, বকোনকো সিমস ককোজ আমকোর 

উপর থসিকোপদর  ককরকছ। থসি যখনি বকল, 

‘ইয়য়্যকোককোনিকো বমদম ওয়কো ইয়য়্যকোককো নিকোসিতকোঈনি  ‘ ’

(আমরকো থকবল আপনিকোরই ইবকোদত কনর এববাং 

আপনিকোরই ককোকছ সিকোহকোযয়্য প্রকোররনিকো কনর); তখনি 

আলকোহ বকলনি- এটকো আমকোর এববাং আমকোর 

বকোনকোর মধয়্যককোর বয়্যকোপকোর। আমকোর বকোনকো যকো চকোয় 



তকোই থদয়কো হকব। যখনি থসি বকল, ‘ইহনদনিকোসি 

নসিরকোতকোল মমসকোকবম, নসিরকোতকোলকোযবনিকো 

আনি আমতকো আলকোইনহম‘ , গেকোইনরল মকোগেদমনব 

আলকোইনহম অলকোদ-থদকোয়কোলবনি  ’ (আমকোকদর সিরল

পকর পনরচকোলনিকো করুনি। থসিই পকর যকোকদরকক 

পমরসদ ত ককরকছনি, থসিই পকর নিকো যকোরকো নবপকর 

চকল থগেকছ); তখনি আলকোহ বকলনি- এসিবই 

আমকোর বকোনকোর জনিয়্য। আমকোর বকোনকো যকো চকোয় তকো 

তকোকক থদয়কো হকব। সিমনফেয়কোনি বকলনি, আলকো ইবনিম 

আবদমর রহমকোনি ইবনিম ইয়কো কম বকক নজকজসি ‘

করকল নতননি আমকোকক এ হকোদবসি বণরনিকো ককর 



থশকোনিকোনি। এ সিময় নতননি থরকোগে শযয়্যকোয় নছকলনি 

এববাং আনম তকোকক থদখকত নগেকয়নছলকোম। 

সিহবহ মমসিনলম,হকোদবসি নিকোম্বেকোর ৭৬২(ইসিলকোনমক 

ফেকোউকনশনি)

ঙ. নরারহী আর পিসরুরষর নরামরারজর রক ককরান 

পিরাথরকয়্য আরছ?

উত্তরস নিকোরব আর পমরুকষর নিকোমকোকজর মকধয়্য 

পকোররকয়্য থনিই।এই সিমককর  অকনিক বইকত থযমনি 

“ফেকতকোয়কোয় আলমগেবরব” এববাং আকরকো নকছম  

বইকত নিকোরব পমরুকষর নিকোমকোকজর পকোররকয়্য সিমককর

আকলকোচনিকো করকো হকয়কছ।নকন থককোনি হকোদবকসির 



উপর নভনত্ত ককর এগুকলকো বলকো হকলকো,থসিগুকলকো

উকলখ থনিই।আর প্রমকোণ ছকোড়কো থককোনি নকছম  মকোনিকো

যকোকব নিকো।নিকোরব পমরুকষর নিকোমকোকজ পকোররকয়্য আকছ 

বকল থযসিব ফেকতকোয়কো থদওয়কো হয়,এগুকলকো 

শুধমমকোত নকছম  আকলকমর মতকোমত,এটকো থককোনি 

হকোদবসি নিকো,তকোই এগুকলকো মকোনিকতই হকব বকো 

এগুকলকো সিনতয়্যই হকব,এমনি থককোনি করকো থনিই।
সিহবহ বমখকোরবকত একনট হকোদবকসি রকোসিমলমলকোহ 

(সিকোস) বকলকছনি “থতকোমরকো থসিভকোকব সিকোলকোত 

আদকোয় ককরকো থযভকোকব আমকোকক সিকোলকোত আদকোয় 

করকত থদকখকছকো।“এই হকোদবকসি নিকোরব-পমরুষকদর 

আলকোদকো ককর বলকো হয়ননি,এখকোকনি নিকোরব পমরুষ 



সিবকোইককই উকদ্দিশয়্য ককর বলকো হকয়কছ।তকোই 

রকোসিমলমলকোহ (সিকোস) থযভকোকব নিকোমকোজ পকড়কছনি, 

নঠক থসিভকোকবই নিকোমকোজ পড়কো উনচৎ,চকোই থসি 

নিকোরব নকবাংবকো পমরুষ থহকোক।অকনিককই নিকোরবর 

শকোরবনরক গেঠকনির করকো নবকবচনিকো ককর যমনক 

থদখকোয় থয,নিকোরবকদরকক জকড়কোসিকড়কো হকয় নিকোমকোজ 

পড়কত হকব।নকন একটকো নজননিসি মকোনিকতই হকব 

থয ইসিলকোম আমকোকদর ননিজস যমনক অনিমযকোয়ব 

চকলনিকো।আর এই প্রসিকঙ হযরত আলব (রকোস) 

বকলকছনি,”ইসিলকোম যনদ আমকোকদর থদওয়কো যমনক 

অনিমসিকোকরই চলকতকো,তকোহকল আমরকো থমকোজকোর 

উপনরভকোকগে মকোকসিহ করতকোম নিকো বরবাং থমকোজকোর 



নিবকচ মকোকসিহ করতকোম।থকনিনিকো,থমকোজকোর 

উপনরভকোকগে ময়লকো লকোকগেনিকো বরবাং নিবকচই 

লকোকগে।” সিমতরকোবাং,আমকোকদর উনচ  হকবনিকো ৎ

ননিকজকদর ইচকোমত যমনক বতরব ককর আলকোহ 

এববাং আলকোহর রকোসিমকলর আকদশ অমকোনিয়্য করকো।

আমকোকদর জকোনি খমবই সিবমকোবদ এববাং অল।তকোই 

বমনদমকোকনির মকতকো ককোজ হকব নবনিকো নদ্বিধকোয় আলকোহ 

এববাং আলকোহর রকোসিমল (সিকোস) যকো আকদশ 

ককরকছনি,তকো পকোলনি করকো।নবনিকো নদ্বিধকোয় আলকোহ 

এববাং আলকোহর হকম ম পকোলনি করকোই ইসিলকোম।



১৩. ওজসর সরঠক রনয়মস ওজমর সিনঠক ননিয়ম

সিমককর  থমকোটকোমমনট সিবকোরই জকোনিকো আকছ।তকব 

নকছম  ভম ল আকছ থযগুকলকো আমকোকদর অজকোনিকো।
আর এই ভম লগুকলকো সিমককর ই আকলকোচনিকো 

করকবকো।বকোবাংলকোকদশ,ভকোরত,পকোনকসকোকনিএববাং 

নবকশষ ককর আমকোকদর সিমকোকজ ওজম করকোর 

সিমকয় মকোরকো মকোকসিহ করকোর সিমকয় ঘকোড়ও মকোকসিহ

করকো হয়,এই ঘকোড় মকোকসিহ করকোর হকোদবসিনট দমবরল।
মকোরকো মকোকসিহ করকোর সিনঠক ননিয়ম হকচ দমই হকোত 

সিকোমকনি থরকক নপছকনির নদকক থটকনি ননিকয় ঘকোকড়র

আগে পযরন অররয়্যকোৎ, নপছকনির চম কলর থগেকোকাঁড়কো 



পযরন ননিকয় আবকোর সিকোমকনির নদকক হকোত নফেনরকয় 

আনিকো।

ওজমর ননিয়ম এববাং মকোরকো মকোকসিহ সিমককর  একটকো

হকোদবসি থদওয়কো হকলকো,মকনিকোকযকোগে নদকয় পড়ম নিস

মমহকোমদ ইবনিমসি সিকোববকোহ (রহস) আবদমলকোহ ইবনিম 

যকোনয়দ ইবনিম আনসিম আনিসিকোরব (রকোস) নযননি 

রকোসিমলমলকোহ সিকোলকোলকোহ আলকোইনহ ওয়কোসিকোলকোম -এর

সিকোহচযর লকোভ ককরনছকলনি। বনিরনিকোককোরব বকলনি, 

তকোকাঁকক বলকো হল থয, রকোসিমলমলকোহ সিকোলকোলকোহ 

আলকোইনহ ওয়কোসিকোলকোম এর ওজমর মত ওজম 

ককর আমকোকদর থদনখকয় নদনি। তখনি নতননি পকোননির



পকোত আনিকোকলনি। তকোরপর তকো থরকক দমই হকোকতর 

উপর পকোননি থঢেকল উভয় হকোত নতনিবকোর ধমইকলনি,

তকোরপর পকোকত হকোত ঢেম নককয় পকোননি ননিকয় কম নল 

করকলনি ও নিকোকক পকোননি নদকলনি একই আজলকো 

নদকয়। এরুপ নতনিবকোর করকলনি। আবকোর 

পকোননিকত হকোত ঢেম নককয় পকোননি ননিকয় আবকোর 

মমখমনল ধমইকলনি। দমই হকোত কনিমই পযরন দমইবকোর 

ককর ধমইকলনি। তকোরপর হকোত ঢেম নককয় থবর ককর 

মকোরকো মকোকসিহ করকলনি- দমই হকোত সিকোমকনির নদকক 

আনিকলনি ও নপছনি নদকক ননিকলনি। তকোরপর 

উভয় পকো গ্রনন্থি পযরন ধমইকলনি, এরপর বলকলনিস



এরুপ নছল রকোসিমলমলকোহ সিকোলকোলকোহ আলকোইনহ 

ওয়কোসিকোলকোম এর ওজম।

-সিহবহ মমসিনলম,হকোদবসি নিকোম্বেকোর ৪৪৬ (ইসিলকোনমক

ফেকোউকনশনি)

আর একটকো হকোদবকসি সিবাংনক্ষেপ্তরুকপ মকোরকো মকোকসিহ

করকোর হকোদবসিস

ইসিহকোক ইবনিম মমসিকো আনিসিকোরব...মকোনলক ইবনিম 

আনিকোসি (রকোস) থরকক আমর ইবনিম ইয়কোহইয়কো 

(রহস) উপকরকোক সিমকত বণরনিকো ককরকছনি। নকন 

একত বকলকছনি, “কম নল করকলনি এববাং নিকোকক 



পকোননি নদকলনি নতনিবকোর” আর আজলকোর করকো 

বকলনি ননি। অবশয়্য “সিমমকখর নদকক আনিকলনি ও

নপছকনির নদকক ননিকলনি- করকোর পর বদনদ 

ককরকছনি, “মকোরকোর সিমমখ থরকক থপছনি পযরন 

মকোকসিহ ককরকছনি এভকোকব থয, মকোরকোর সিমমখ 

ভকোগে থরকক মকোকসিহ আরম করকলনি, এরপর 

উভয় হকোত ঘকোড় পযরন ননিকয় থগেকলনি; পমনিরকোয় 

উভয় হকোত নফেনরকয় আনিকলনি থয স্হকোনি থরকক 

আরম ককরনছকলনি থসি সকোনি পযরন, তকোরপর 

উভয় পকো ধমইকলনি। 

সিহবহ মমসিনলম, হকোদবসি নিকোম্বেকোর ৪৪৮ (ইসিলকোনমক

ফেকোউকনশনি) 



সিমতরকোবাং,ওজম করকোর সিমকয় ঘকোড় মকোকসিহ করকো 

নঠক নিকো।শুধমমকোত মকোরকো মকোকসিহ করকত হকব,নঠক 

থযভকোকব আলকোহর রকোসিমল (সিকোস) তকোর মকোরকো 

মকোকসিহ ককরকছনি।

অনিয়্যকোনিয়্য হকোদবসি দ্বিকোরকো প্রমকোনণত থয ওজমর 

শুরুকত “নবসিনমলকোহ” বকল ননিকত হকব।এববাং 

ওজম থশকষ “আলহকোমদমনললকোহ” বলকত হকব।
এরপকর থকউ যনদ প্রকতয়্যক ওজমর থশকষ 

ককোনলমকো শকোহকোদকো  পকড়ৎ ,তকোহকল থসি জকোন্নকোকতর 

থয দরজকো নদকয় ঢেম ককত চকোয়,থসিই দরজকো নদকয়ই 

জকোন্নকোকত প্রকবশ করকত পকোরকব।তকোই ওজম থশকষ

ককোনলমকো শকোহকোদকো  পড়কোর করকো ভম লকবনি নিকোৎ ।



ওজম করকোর থক্ষেকত শুধম ৩ বকোর নিকো,২ বকোর এববাং 

১বকোর ককরও ওজমর অঙগুকলকো থধকোয়কোর করকোও 

বলকো হকয়কছ।চকোইকল আপননি দমইবকোর ককরও ধমকত

পকোকরনি,একবকোর ককরও ধমকত পকোকরনি।

কখকনিকো ৩ বকোর ককর,ককখকোকনিকো ২ বকোর ককর এববাং

কখকনিকো ১ বকোর ককর থধকোয়কো উত্তম।

১৪. নরামরারজ মরনরারযরাগ ধরর ররাখরার রনয়মস 

অকনিককই অনভকযকোগে ককর থয তকোরকো নিকোমকোকজ 

মকনিকোকযকোগে ধকর রকোখকত পকোকরনিকো।একক্ষেকত 

পনরতকোনি পকোবকোর উপকোয় নক?



নিকোমকোকজ মকনিকোকযকোগে ধকর রকোখকত নিকো পকোরকোর 

নপছকনি সিবকচকয় বড় ককোরণ হল পকোপ ছকোড়কত 

নিকো পকোরকো।মকোনিমষ পকোপ ককোজ করকত করকত এমনি

অবসকোয় থপকোকাঁকছ যকোয় যখনি আলকোহ তকোর অনরকক

তকোলকোবদ ককর থদনি।তখনি তকোর অনর শক হকয় 

যকোয়,মকনি আলকোহর ভয় রকোককনিকো এববাং 

নিকোমকোকজও মনি বকসিনিকো।এজনিয়্য আমরকো ননিকজরকোই

দকোয়ব।আর এই সিমসিয়্যকো থরকক মমনক পকোওয়কোর 

সিবকচকয় বড় উপকোয় হকলকো পকোপ ককোজ থছকড় 

থদওয়কো।একনদকনি সিব পকোপ ককোজ আপননি 

ছকোড়কত পকোরকবনি নিকো,আর সিমবও নিকো।আর 

আমরকো মকোনিমষ নহকসিকব থকউই ১০০% পকোকফের ক্ট 



নিয়।আমকোকদর দ্বিকোরকো নকছম  গুনিকোহ হকবই।নকন এই 

গুনিকোহর পনরমকোনি আমরকো ইচকো করকলই কনমকয় 

আনিকত পকোনর।আমরকো প্রনতনদনি থযসিব থছকোটবড় 

গুনিকোহ কনর,একনদকনি সিব থছকড় থদওয়কোর পকোনি 

নিকো ককর আকস আকস যনদ একটম  একটম  ককরও 

গুনিকোহ করকো কমকোকত পকোনর,তকোহকল আমকোকদর 

অনকরর তকোলকোবদ অবসকো আবকোর নঠক হকয় 

যকোকব,আবকোকরকো মকনি আলকোহর ভয় বতরব হকব 

এববাং নিকোমকোকজ মনি বসিকব।তকোই এখনি থরককই 

নডিনসিশনি ননিনি থয আপননি আকস আকস প্ররকম 

থছকোট থছকোট খকোরকোপ ককোজ এববাং তকোরপকর বড় 

বড় খকোরকোপ ককোজ করকো থছকড় নদকবনি।তকোহকল 



থদখকবনি থয আপনিকোর মনি এমননিকতই নঠক হকয় 

আসিকছ।আর আকরকনট করকো হকলকো,আপননি 

নিকোমকোকজ মকনিকোকযকোগে ধকর রকোখকত পকোকরনি নিকো বকল 

এই নিকো থয আপননি নডিনসিশনি ননিকলনি থয ভকোকলকো 

হকয় যকোকবনি আর সিকোকর সিকোকরই আপনিকোর 

নিকোমকোকজ মকনিকোকযকোগে ধকর রকোখকোর ক্ষেমতকো চকল 

আসিকব।বয়্যকোপকোরটকো তকো নিয় বরবাং আকস আকস 

আপনিকোর মনিকযকোগে বকোড়কত রকোককব।প্ররম দমই 

একনদনি খমব থবশব পকোররকয়্য থটর পকোকবনি নিকো নকন 

ককয়কনদনি যকোবকোর পর আপননি অবশয়্যই থটর 

পকোকবনি থয আপনিকোর মকধয়্য নকছম  একটকো 

পনরবতর নি আসিকছ।নিকোমকোজ পড়কল আপনিকোর 



মনি ভকোল হকয় যকোকব,খকোরকোপ ককোজ করকত থগেকল

আলকোহর ভয় হকব,পমকরকোপমনর খকোরকোপ ককোজ 

ছকোড়কত নিকো পকোরকলও কখকনিকো খকোরকোপ ককোজ যনদ 

ককরও বকসিনি,মকনির মকধয়্য একটকো অপরকোধকবকোধ 

সিদনষ হকব।আপননি অনিমতপ্ত হকবনি।আর এই 

অনিমতপ্ত হওয়কোর নিকোমই তওবকো।বকোনকো যখনি 

থককোনি খকোরকোপ ককোজ ককর অনিমতপ্ত হয়,থসিটকো 

যত বড় অপরকোধই থহকোক নিকো থকনি,আলকোহ ক্ষেমকো 

ককর থদনি।মকনির নভতর অনিমতপ্ত হওয়কো মকোকনিই 

আপননি আলকোহর ককোকছ লনজ্জিত 

হকয়কছনি,আপননি বমঝকবনি থয আপনিকোর পকোপ 

আর থকউ নিকো থদখকলও আলকোহ থদকখকছনি,আর



আপননি এর জনিয়্য আলকোহর ককোকছ ক্ষেমকো 

চকোইকবনি।আর তখননি আলকোহ আপনিকোকক মকোফে 

ককর নদকবনি।আলকোহ জকোকনিনি থয তকোর বকোনকো 

পকোকফের ক্ট নিয়,থসি অকনিকবকোর অপরকোধ 

করকব,অকনিকবকোর তওবকো করকব আবকোর 

অকনিকবকোর তওবকো ভকোঙকব আবকোকরকো তওবকো 

করকব এববাং এতবকোর তওবকো ককর তওবকো ভকোঙকো 

সিকত্ত্বেও আলকোহ মকোফে ককর নদকবনি,শুধম মকোফেই 

করকবনি নিকো বরবাং মকোফে করকতই রকোককবনি এববাং 

থসিইসিকোকর রহমত বষরনি করকবনি।   থকউ ভম ল

       করকোর পর ক্ষেমকো চকোইকল আলকোহ আরও থবশব

 ।খমশব হনি আলকোহর ক্ষেমকো থরকক কখকনিকো ননিরকোশ 



হকবনি নিকো।আপননি পকোপ করকত করকত ককোন হকয় 

যকোকবনি,আপননি মকোফে চকোইকত চকোইকত ককোন হকয় 

যকোকবনি নকন আলকোহ ক্ষেমকো করকত করকত ককোন 

হকবনি নিকো।আপননি ককোন হকয় থযকত পকোকরনি,নকন 

আলকোহ ককোন থহকোনি নিকো।মকনি রকোখকবনি,আপনিকোর 

অপরকোধ যকতকোই বড় হক নিকো থকনি,আলকোহর 

ক্ষেমকোর ককোকছ নকছমই নিকো।তকোই যতবকোরই থককোনি 

পকোপ ককর থফেকলনি নিকো থকনি,আলকোহর ককোকছ 

ক্ষেমকো চকোইকবনি।আলকোহর ককোকছ ক্ষেমকো চকোইকল 

আলকোহ ক্ষেমকো করকবনিই,থককোনি সিকনহ নিকোই।ক্ষেমকো 

চকোইকবনি নিকোমকোকজর মকধয়্য,নসিজদকোহর সিমকয়।থদকোয়কো

করকোর থক্ষেকত নকছম  ননিয়ম আকছ,থযমনি থদকোয়কোর 



শুরুকত আলকোহকক তকোর প্রকোপয়্য সিমকোনি ও 

প্রশবাংসিকো নদকয় তকোরপর আপননি আপনিকোর জনিয়্য 

থদকোয়কো করুনি। থযমনিস “আলকোহ,আপননি আমকোর 

রব।যকোবতবয় প্রশবাংসিকো আপনিকোর,কদ তজতকো 

আপনিকোরই উকদ্দিকশয়্য,আনম আপনিকোর 

বকোনকো,আপননি শনকধর আনম দমবরল,আপননি 

জকোনিবকোনি আনম জকোনিহবনি।“(এভকোকব আলকোহর 

প্রশবাংসিকো করকোর পর আপননি আপনিকোর থদকোয়কো 

করকত পকোকরনি থযমনিস) “আনম থয অপরকোধ 

ককরনছ,তকোর জনিয়্য আনম লনজ্জিত,ক্ষেমকোপ্রকোররব।
আনম জকোননি আপননি আমকোর ভনবষয়্যকতর সিব 

নকছমই জকোকনিনি এববাং আনম আকরকো জকোননি থয 



এমনি অপরকোধ আনম ভনবষয়্যকতও ককর 

থফেলকত পকোনর,আমকোর ভনবষয়্যকত যনদ এরকম 

নকছম  হওয়কোর সিমকোবনিকো রকোকক,তকোহকল আপননি 

ভকোকলকো থককোনি আমল নদকয় এটকোকক পনরবতর নি 

ককর নদনি এববাং আমকোকক ক্ষেমকো ককর নদনি।ননিশ্চই 

আপননি সিবকচকয় দয়কোলম এববাং ক্ষেমকোশবল।“

থদখমনিস উপকর থদকোয়কোর প্ররম অবাংকশ আলকোহর 

প্রশবাংসিকো করকো হকয়কছ এববাং পকরর অবাংকশ 

ননিকজর জনিয়্য থদকোয়কো করকো হকয়কছ।এভকোকব থদকোয়কো 

করকল থদকোয়কো সিব সিমকয়ই কবমল হওয়কোর 

সিমকোবনিকো রকোকক।



আকরকনট নবষয়,থদকোয়কো করকোর সিমকয় আলকোহকক 

অকনিকক তম নম  বকল সিকম্বেকোধনি ককর‘ ’ ।এর থচকয় 

বরবাং আপননি বকল সিকম্বেকোধনি করুনি।
থকনিনিকো,আমরকো সম ল ককলজ,মকোদকোসিকোর নশক্ষেক 

বকো মমরুব্বিবজনিকদর সিকোকর আপননি বকল করকো 

বনল নকন তকোকদর থচকয়ও অকনিক অকনিক থবনশ 

সিমকোনি পকোওয়কোর থযকোগেয়্য আলকোহ,তকোহকল তকোর 

সিকোকর নকভকোকব করকো বলকত হকব এটকো বলকোর 

থককোনি অকপক্ষেকো রকোকখ?অবশয়্যই আলকোহকক 

আপননি বকল সিকম্বেকোধনি করকবনি।“আলকোহ,তম নম 

আমকোকক মকোফে ককর দকোও” নিকো বরবাং 

“আলকোহ,আপননি আমকোকক মকোফে ককর নদনি” 



বলকবনি।থকউ তম নম বলকল থয ককোকফের হকয় যকোকব

তকো নিয়,অকনিককই তম নম বকল,এমনিনক 

আকলমরকোও।তকব তম নম বলকোর থচকয় আপননি 

বলকো অকনিক থবশব ভকোকলকো।এজনিয়্য এখনি থরকক 

তম নমর বদকল আপননি বলকো শুরু করকবনি। 

এরপকর নিকোমকোকজ মকনিকোকযকোগে বকোড়কোকনিকোর জনিয়্য 

আর নকছম  ককোজ করকত পকোকরনি থযমনিস

সিময় ননিকয় নিকোমকোজ পড়কো।অকনিকক তকোড়কোহকড়কো 

ককর নিকোমকোজ পকড়,একত মকনিকোকযকোগে বসিকব নিকো।
নিকোমকোকজ ৫ নমননিকটর জকোয়গেকোয় ১০ নমননিট 

ননিনি,ধবকর সিমকস পড়ম নি,থদখকবনি থয আকস আকস 



নিকোমকোকজ মকনিকোকযকোগে বদনদ পকোকচ।প্ররম 

ককয়কনদকনি ককোজ নিকো হকলও নকছম নদনি পকর নঠক

হকয় যকোকব।প্রকতয়্যকটকো নজননিকসিরই পনরবতর নি হকত

নকছম  সিময় লকোকগে,একনদকনি সিব হয়নিকো।

রুকম  নসিজদকোহর মকধয়্য সিময় ননিনি।মকোনিমষ রুকম  

নসিজদকোহর থদকোয়কো ৩ বকোর পকড়,আপননি ৭ বকোর 

পড়ম নি বকো পকোরকল আর থবশব পড়ম নি।রুকম কত 

যতক্ষেনি নছকলনি,রুকম  থরক উকঠও প্রকোয় থসিই 

পনরমকোনি সিমকয় দকোকাঁনড়কয় রকোকম নি,এসিমকয় ভকোবমনি 

থয আপননি ককোর সিকোমকনি দকোকাঁনড়কয় আকছনি!

আপনিকোর রব কত প্রশবাংনসিত,কত 

সিমকোননিত,থসিই করকো ভকোবমনি।আর ভকোবকত 



রকোককনি থয আপননি এখনি নসিজদকোয় যকোকবনি এববাং

যকতকোটকো সিমব,নবনিয়ব হকয় ধবকর ধবকর নসিজদকোয় 

যকোকবনি।এছকোড়কো প্ররম নসিজদকোয় যতক্ষেনি 

নছকলনি,নসিজদকোহ থরকক উঠকোর পকর নদ্বিতবয় 

নসিজদকোহকত যকোওয়কোর আকগেও প্রকোয় থসিই 

পনরমকোণ সিময় পযরন বকসি রকোকম নি এববাং পকোরকল 

দমই নসিজদকোহর মকধয়্যর থদকোয়কোনট পড়ম নি।নিকোমকোকজ 

মকনিকোকযকোগে আসিকবই।তকব প্ররম নদকনিই 

নিকো,ককয়কনদনি পর থরকক সিব আকস আকস নঠক 

হকয় যকোকব।

নিকোমকোজ বমকঝ বমকঝ পড়কোর থচষকো করুনি।আরববকত

যকো পড়কবনি,তকো বকোবাংলকোয় অনিমবকোদ করকোর থচষকো 



করুনি।যনদও বকোবাংলকো, আরনব ভকোষকোর নবকল নিকো।
আরবব ভকোষকোকক পমকরকোপমনর সিনঠকভকোকব বকোবাংলকো 

ভকোষকোয় অনিমবকোদ করকো যকোয়নিকো,সিমবও নিকো।নকন 

যতটম কম  পকোরকবনি,ততটম কম ই লকোভ।বকোজকোর থরকক 

নিকোমকোকজর মকধয়্য নক নক পকড়নি,তকোর বকোবাংলকো 

অকররর একনট বই নককনি আনিকত পকোকরনি।

এগুকলকো নশখকত থবশব সিময় লকোকগে নিকো।সিকবরকোচয়্য 

৭ নদনি হকলই যকরষ।এরইমকধয়্য সিবনকছম  নশকখ 

থফেলকো যকোয়।আর থমকোবকোইল থফেকোনি থরককও 

সিফেটওয়য়্যকোকরর মকোধয়্যকম নিকোমকোকজর মকধয়্য নক নক 

পড়কো হয়,তকোর বকোবাংলকো অরর থবর ককর থফেলকো 



যকোয়।এজনিয়্য এই সিফেটওয়য়্যকোরনট ফবকত 

ডিকোউনিকলকোডি ককর থদখকত পকোকরনি।

ডিকোউনিকলকোডি নলবাংকস  
https://play.google.com/store/a
pps/details?
id=com.greentech.salatbn

আর যনদ একদমই নিকো পকোকরনি বকোবাংলকো অরর থবর 

করকত,তকোহকল ধবকর সিমকস নিকোমকোজ পড়কোর থচষকোই

ককরনি।আনম যখনি আরববর বকোবাংলকো অরর 

জকোনিতকোম নিকো,তখকনিকো নিকোমকোকজ মকনিকোকযকোগে 

বসিকতকো।অনতপকক্ষে,রুকম  নসিজদকোহর সিমকয় নক 

পড়কলনি,তকোর বকোবাংলকো অরর মমখস করুনি,এই 



বইকত এগুকলকোর অরর নদকয় থদওয়কো হকয়কছ। শুধম 

নিকোমকোকজর মকধয়্য মকনি রকোখকবনি থয আপননি এখনি 

আলকোহর সিকোমকনি নিকোমকোজ পড়কতকছনি,আলকোহ 

আপনিকোকক থদখকছনি।সিহবহ বমখকোরবর একনট 

হকোদবকসি আলকোহর রকোসিমল (সিকোস) এই উপকদশনট 

নদকয়কছনি।

      এববাং আরও একনট নবষয় হল নিকোমকোজকক

     শুধমমকোত আলকোহর উকদ্দিকশয়্য এববাং আপনিকোর

    বয়্যকোপকোকর প্রকোইকভট অররয়্যকো থগেকোপনিবয় রকোখকবনিৎ ।

      আপননি থয নিকোমকোজ পড়কছনি বকো নিকোমকোজ

পকড়নি,      এই বয়্যকোপকোরটকো যকতকোটকো সিমব থগেকোপনি



রকোখকবনি।      অনিয়্য ককোউকক সিরকোসিনর বলকোর দরককোর

।     থনিই একটকো উদকোহরণ নদকয় বনল ধরুনি,  আপননি

       বকোসিকো থরকক নিকোমকোজ পড়কোর জনিয়্য বকোইকর থবর

হকয়কছনি।       এখনি থকউ প্রশ কর বসিকলকো থয

"  থককোরকোয় যকোনি?"     আপননি এই সিমকয় হয়কতকো

  উত্তর নদকবনি "  নিকোমকোজ পড়কত"।   নকন একটম

       বমনদ ককর উত্তর নদকয় আপননি এই বয়্যকোপকোরটকো

  ।      এনড়কয় থযকত পকোকরনি আপননি বরবাং ওই করকো

     নিকো বকল এটকো বলমনি থয "  এইকতকো সিকোমকনি।" 

       তকোহকল আপনিকোর নমরয়্যকো করকোও বলকো হল নিকো

    ককোরণ আপননি থতকো সিকোমকনিই যকোকচনি।  আবকোর



     অনিয়্যনদকক আপননি থয নিকোমকোজ পকড়নি,  এই

    বয়্যকোপকোরটকো মকোনিমষককও জকোনিকোকনিকো হল নিকো,  আপননি

  থয নিকোমকোজ পকড়নি,     এটকো শুধম আলকোহ জকোনিকলই

চলকব।     মকোনিমষকক জকোনিকোকল থসিই বয়্যকোপকোরটকো

      । অকনিক সিময় থলকোক থদখকোকনিকোর মত হকয় যকোয়

  আপননি হয়কতকো ভকোবকছনি,    আনম থতকো থলকোক

   থদখকোকনিকোর উকদ্দিকশয়্য নিকোমকোজ পনড়নিকো,  তকোহকল

  বলকল অসিমনবধকো নক? 

       খবরদকোর এরকম ভকোবকল অকনিক বড় ভম ল

করকবনি,     শয়তকোকনির থচকয় ননিকজকক চকোলকোক

 ভকোবকবনি নিকো।     শয়তকোনি আপনিকোর থচকয় অকনিক



।    । চকোলকোক অকনিক অকনিক থবশব চকোলকোক আপননি

     শয়তকোকনির চকোলকোনক থরকক যতটম কম থবকাঁকচ

আকছনি,     তকো শুধম আলকোহর রহমকতর ককোরকণ।

     আলকোহর রহমত নিকো রকোককল আপননি

     থককোনিনদনিও শয়তকোকনির চকোলকোনকর সিকোকর থপকর

  উঠকত পকোরকতনি নিকো,  থককোনিনদনিও নিকো। 

       সিনতয়্য করকো বলকত আমরকো থয শয়তকোকনির হকোত

  থরকক থবকাঁকচ রকোনক,    এর নপছকনি আমকোকদর থককোনি

 থকনডিট থনিই,   সিব থকনডিট আলকোহর।  নতননিই

  ।   আমকোকদর রক্ষেকো ককরনি আলকোহ থফেকরশতকো

     নদকয়ও আমকোকদরকক শয়তকোকনির হকোত থরকক



     অকনিকভকোকব রক্ষেকো ককরনি এজনিয়্য নিকোমকোকজর

       মকধয়্য সিমরকো নিকোসি এর মকধয়্য আমরকো পনড় "  নমবাং

 শকোররবল ওয়কোসি-  ওয়কোনসিল খন্নকোসি" অররকোৎ, 

"     আনম আশ্রেয় চকোই শয়তকোকনির কম -  প্রকরকোচনিকো

থরকক"।    এগুকলকো আমরকো থদনখ নিকো,   তকোই বমনঝও

নিকো।       তকোহকল আমরকো আলকোহর ককোকছ কত নদক

    থরকক আর নক পনরমকোকণ ঋণব,   নচনকো ককর

থদখমনি।     এরপকরও আমরকো কদ তজতকো প্রককোশ

  ।    করকত ভম কল যকোই নিকোমকোকজ থকনি পড়কত

হকব,      আলকোহর ককোকছ থকনি কদ তজতকো প্রককোশ

    করকত হকব এখনি বমঝকত পকোরকছনি?  আমরকো



৩০-      ৪০ ওয়কোকটর একটকো লকোইট বয়্যবহকোর

      করকলই মকোসি থগেকল টকোককো নবল থদওয়কো লকোকগে, 

     আর আলকোহ থয সিমকযরর আকলকো নদকচনি,  থসিইটকো

      কত ওয়কোকটর লকোইকটর সিমপনরমকোণ এটকো নচনকো

 করকত পকোরকবনি?      আর এর জনিয়্য কত টকোককোর

   নবল নদকত হকচ আপনিকোকক?   এরপকরও নক

      আমকোকদর ভকোবকো উনচত নিকো থয কতখকোননি

    কদ তজতকো প্রককোশ করকো উনচ আমকোকদরৎ ? 

যকোইকহকোক,       এখনি থসিই করকোয় আনসি থয ইবকোদত

 যকো করকবকো,  থগেকোপনি রকোখকবকো।   প্ররম নদকক

      আমকোকদর মকনি থলকোক থদখকোকনিকোর ইচকো আসিকব



নিকো,       নকন অকনিক সিমকয় আমকোকদর থচকয় অকনিক

     ভকোকলকো মকোনিমষককও শয়তকোনি থধকোকাঁককো নদকয় পরভ্রষ

 ককর থদয়।      তকোই মকোরকোয় নচনকো রকোককত হকব

থয,    আমরকো যকোই কনরনিকো থকনি,   থসিটকো শুধমমকোত

    আলকোহকক খমশব করকোর জনিয়্যই করকবকো,  মকোনিমষকক

  জকোনিকোকনিকোর জনিয়্য নিয়।    আমরকো যকোই কনরনিকো

থকনি,       আলকোহ সিবই থদকখনি আর শুধম আলকোহ

 থদখকলই হকব,     আর ককোকরকোর থদখকোর দরককোর

থনিই,   থদখকোকনিকোরও দরককোর থনিই। 

   অকনিক সিমকয় থদখকো যকোয়,    থকউ থকউ নিকোমকোজ

      পকড় একসি থফেসিবমকক পযরন সয়্যকোটকোসি থদয়



"বনম রকো,    আজকক নিকোমকোজ পকড়

আসিলকোম,   আপননি পকড়কছনি থতকো? " 

   অকনিকক নলকখ থয "  আজকক জমম'  আর নিকোমকোজ

 পকর আসিলকোম", "    ফেজকরর নিকোমকোজ পকড়

আসিলকোম"।    । এগুকলকো থলখকো নঠক নিকো

       আবকোর অকনিক সিময় হয়কতকো এমনি হয় থয

      আপননি ককোকরকোর সিকোকর করকো বলকছনি এমনি

   সিমকয় আযকোনি নদকয় নদকলকো,    তখনি বকল বসিকলনি

"  আযকোনি হকচ,    এখনি নিকোমকোজ পড়কত যকোকবকো।" 

       এভকোকব নিকো বকল আকরকটম বমনদ ককর ঘমনড়কয়



    নফেনরকয় এটকো বলমনি থয "   একটকো ককোজ

আকছ,   পকর করকো হকব"। 

    এভকোকব বকল থবর হকয় আসিমনি,   নকন নিকোমকোজ

   পড়কোর বয়্যকোপকোরটকো থযভকোকবই থহকোক,   একটম ঘমনরকয়

     নফেনরকয় বকল বয়্যকোপকোরটকো থগেকোপনি ককর নদকবনি। 

      তকোহকল আপনিকোর মকনি কখকনিকো থলকোক দখকোকনিকোর

   নচনকো আসিকত পকোরকব নিকো,   সিওয়কোবও অকনিক

 থবশব হকব।   শুধম নিকোম থকনি,    ভকোকলকো ককোজ থযটকোই

  ককরনি নিকো থকনি,     যকতকোটকো সিমব থগেকোপনি রকোখকোর

 থচষকো করকবনি।    নকছম নজননিসি সকোভকোনবকভকোকবই

  ।  প্রককোনশত হকয় পকড় এই ধরুনি,  আপনিকোকক



     সিরকোসিনর থকউ মসিনজকদর নভতকর যকোওয়কো

      থদখকল এমননিকতই বমঝকব থয আপননি নিকোমকোজ

 পড়কত যকোকচনি।     এভকোকব জকোনিকল থককোনি গুনিকোহ

।    থনিই যকো আমকোকদর সিকোমকররয়্যর বকোইকর,  থসিগুকলকোর

   জনিয়্য থককোনি গুনিকোহ হকবনিকো।   আলকোহ আমকোকদর

      ।সিকোকধয়্যর বকোইকর থককোনি নকছম চকোনপকয় থদনি নিকো

     ভকোকলকো ককোজ বকো ইবকোদত যকো করকবনি, 

     ইচকোকদ তভকোকব আলকোহ ছকোড়কো আর থকউ

 জকোনিকব নিকো,  এমনি মনি-   মকোনিনষকতকো বতনর

করুনি,   নিকোমকোকজ মকনিকোকযকোগে আসিকবই,  আসিকত



বকোধয়্য।       সিব নদক থরকক আপননি মকনি শকোনন

।পকোকবনি

উপকরর করকোগুকলকো পমকরকোপমনর নিয়,বরবাং 

আবাংনশকভকোকব থমকনি চলকলও আপনিকোর 

নিকোমকোজ পড়কোর থক্ষেকত মকনিকোকযকোগে আকস আকস 

অকনিক থবকড় যকোকব ইনিশকো আলকোহ।নকছম নদনি 

সিময় ননিনি,আকস আকস সিহবহ-শুদ ভকোকব 

নিকোমকোজ পড়কত নশখমনি,এক সিপ্তকোকহর মকধয়্যই 

নিকোমকোকজ মকনিকোকযকোগে নফেকর আসিকব।থচষকো করকত 

রকোকম নি,আলকোহ আপনিকোর থচষকো থদখকত 

চকোনি,আপননি ককোজ করকত পকোরকলনি নকনিকো 

আলকোহ তকো থদখকবনি নিকো বরবাং আলকোহ আপনিকোর 



থচষকো থদখকবনি।আমরকো মকোনিমষরকো অলকত খমশব 

হকত পকোনর নিকো,নকন বকোনকো অল করকলই আলকোহ 

অকনিক খমশব হনি এববাং তকোর সিওয়কোব ৭০০ গুণ 

পযরন বকোনড়কয় থদনি।আকরকনট নবষয় 

হকলকো,অকনিককই একনদকনির মকধয়্য পমকরকোপমনর 

ভকোকলকো হয়।একনদনি থদখকো যকোয় হঠকো  ককর ঘমম ৎ

থরকক উকঠই ফেজর নিকোমকোজ পকড়,তকোরপর ৩-৪

নদনি পযরন ৫ ওয়কোক নিকোমকোজ পকড় এরপর হঠকোৎ

একনদনি ফেজকর ঘমম থরকক উঠকত নিকো পকোরকল 

ফেজর পকড় নিকোই এজকনিয়্য এক ওয়কোকও 

নিকোমকোজ পকড়নিকো।বয়্যকোপকোরটকো এমনি,থযনি পড়কল 

সিব পড়কবকো আর নিকো পড়কল নকছমই পড়কবকো নিকো।



এই ধরকণর মনি মকোনিনষকতকো রকোককল কখকনিকোই 

নিকোমকোজব হওয়কোর মনি মকোনিনষকতকো গেকড় তম লকত 

পকোরকবনি নিকো,কক্ষেকনিকোই নিকো।থচষকো করকবনি,যতটম কম  

পকোরকবনি,ততটম কম ই পড়কত।মকোকঝ মকধয়্য এক 

ওয়কোক নিকোমকোজ পড়কত পকোরকলনি নিকো বকল অনিয়্য 

ওয়কোকও পড়কবনি নিকো বকল যনদ নঠক 

ককরনি,তকোহকল লকোভ পকোকবনি নিকো।এইটকো 

শয়তকোকনির থধকোককো।শয়তকোনি জকোকনি থয,মকোকঝমকধয়্য 

আমকোকদর ভম ল হকবই।তখনি শয়তকোনি মকনি মকনি 

কম মন্ত্রণকো থদয় থয,”আজকক থযকহতম  এক ওয়কোক

নিকোমকোজ পড়কত পকোকরকো নিকোই,তকোই অনিয়্য ওয়কোককর

নিকোমকোজ পকড়ও লকোভ নিকোই।বরবাং,তম নম ককোলকক 



থরকক আবকোর ৫ ওয়কোক পড়কোর থচষকো ককরকো”।

এই ককোলকক  ককোলককই থরকক যকোয়‘ ’ ।একনদনি 

নঢেল থদওয়কোর পকড় আর পকররনদনি থরককও 

নিকোমকোজ পড়কত ইচকো ককরনিকো।  এইভকোকব শয়তকোনি 

আমকোকদর পরভ্রষ ককর থদয়।শয়তকোনি খমব 

চকোলকোক,আপনিকোকক একটকো খকোরকোপ নজননিসিকক 

ভকোকলকো আর ভকোকলকো নজননিসিকক খকোরকোপ নহকসিকব 

থদনখকয় আপনিকোকক থবকোককো বকোনিকোকব।থকউ যনদ 

এক ওয়কোক নিকোমকোজ নমসি ককর থফেকল,এববাং 

বকোকব ৪ ওয়কোক নিকোমকোজ পকড় থফেলকোর নডিনসিশনি

থনিয়,তকোহকল থসিটকো খমব ভকোকলকো নডিনসিশনি।নকন 

শয়তকোনি থধকোককো নদকয় থসিটকোকক খকোরকোপ প্রমকোকণর 



জনিয়্য থবকোঝকোকব থয,”এক ওয়কোক নিকোমকোজ যখনি 

নমসিই করলকো,তখনি বকোকব ৪ ওয়কোক পকড় নক 

হকব?”  মমলত,এক ওয়কোক নমসি থগেকল বকোকব ৪

ওয়কোক নিকোমকোজ পড়কোর মকধয়্য খকোরকোপ বকো ক্ষেনত 

হওয়কোর নকছম  থনিই বরবাং যকো পড়কবনি তকোই লকোভ।
নকন শয়তকোনি এইভকোকবই আপনিকোকক ভকোকলকো 

ককোজকক খকোরকোপ নহকসিকব আর খকোরকোপ ককোজকক 

ভকোকলকো নহকসিকব বমনঝকয় থবকোককো বকোনিকোকব।তকোই 

শয়তকোকনির থবকোককো বকোনিকোকনিকো থরকক সিতকর  

রকোককবনি।থয কয় ওয়কোক নিকোমকোজ পড়কত 

পকোরকবনি,থসিই কয় ওয়কোকই পড়কবনি।মকোকঝ 

মকধয়্য থককোনি ওয়কোক নমসি হকয় থযকতই 



পকোকর,থসিইজনিয়্য অনিয়্য ওয়কোককর নিকোমকোজ বকোদ 

নদকবনি নিকো।মকনি রকোখকবনি,আপননি যকো 

পড়কবনি,তকোই  ই আপনিকোর লকোভ।এ পকোসি নিকো 

থপকলও অনত পকোসিটম কম  থতকো করুনি।এ পকোসি 

পকোকবকোনিকো থভকব থয পকোসি করকোর থচষকোই করব 

নিকো,এই ধরকণর মকনিকোভকোব থকনি হকব?এই ধরকনির 

মনি মকোনিষনকতকো বকোদ নদকয় আকস আকস নিকোমকোজ 

পড়কোর প্রয়্যকোকনটসি করকল এক সিমকয় আপননি 

পমকরকোপমনর নিকোমকোজব হকয় থযকত পকোরকবনি।নকন 

পড়কল ৫ ওয়কোকই পড়কবকো,আর থককোনি একনদনি

এক ওয়কোক নমসি থগেকল আর থককোনি ওয়কোকই 

পড়কবকো নিকো টকোইকপর মকনিকোভকোব রকোককল আপননি 



হয়ত  এক মকোসি বকো দমই মকোসি পযরন ভকোকলকো 

রকোককবনি,তকোরপর আবকোকরকো আকগে যকো নছকলনি 

তকোই হকয় যকোকবনি।এজনিয়্য এখনি থরকক থচষকো 

করকবনি,থককোনি এক ওয়কোক নমসি থগেকলও থযনি 

এটকো নিকো থভকব নিকোমকোজ থছকড় থদনি থয পড়কল 

সিব পড়কবকো নিকোহকল নকছমই পড়কবকো নিকো।এভকোকব 

চলকত থগেকল থককোনিনদনিও নিকোমকোজব হকত 

পকোরকবনি নিকো।

থশষ করকবকো একটকো দম আর মকোধয়্যকম  আলকোহ ’ –

থযনি আমকোকদর সিবকোইকক বমঝকোর তকোওফেবক থদনি 

এববাং থসিই অনিমযকোয়ব চলকোর তকোওফেবক থদনি।



আলকোহ থযনি আমকোকদর সিবকোইকক ননিয়নমত এববাং 

সিনঠকভকোকব নিকোমকোজ পড়কোর সিকোমররয়্য থদনি,আকস 

আকস খকোরকোপ ককোজগুকলকো থছকড় ভকোকলকোর নদকক 

আসিকোর সিকোমররয়্য দকোনি ককরনি।আমবনি।

১৫. পিরররশিষস এখকোকনি নবনভন্ন নবষকয়র 

থরফেকোকরন্স থদওয়কো হকলকো-

[১]  [রুকস র আরগ-পিরর হরাত 

উঠরারনরা/ররাফউল ইয়রারদরাইন কররা এবব করান 

পিযরন্ত হরাত উঠরারনরার হরাদহীস] যমহকোয়র ইবনিম হকোরব 

(রহস) ওয়কোইল ইবনিম হজর (রকোস) থরকক 



বনণরত। নতননি রকোসিমলমলকোহ সিকোলকোলকোহ আলকোইনহ 

ওয়কোসিকোলকোম থক থদকখকছনি নতননি যখনি সিকোলকোত–

(নিকোমকোয/নিকোমকোজ) শুরু করকলনি তখনি উভয় 

হকোত উনঠকয় তকোকববর বলকলনি। রকোবব হমকোম 

বকলনি, উভয় হকোত ককোনি বরকোবর উঠকোকলনি। 
তকোরপর ককোপকড় থঢেকক ননিকলনি (গেকোকয় চকোকাঁদর 

নদকলনি)। তকোরপর তকোর ডিকোনি হকোত বকোম হকোকতর 

উপর রকোখকলনি। তকোরপর রুকম  করকোর সিময় তকোর

উভয় হকোত ককোপড় থরকক থবর করকলনি। পকর 

উভয় হকোত উঠকোকলনি এববাং তকোকববর বকল 

রুকম কত থগেকলনি। যখনি বলকলনি , তখনি উভয় 

হকোত তম লকলনি। পকর উভয় হকোকতর মকোঝখকোকনি 



নসিজদকো করকলনি। -সিহবহ মমসিনলম,হকোদবসি নিকোম্বেকোর

৭৭৯ (ইসিলকোনমক ফেকোউকনশনি)

[২]  [রুকস র আরগ-পিরর হরাত 

উঠরারনরা/ররাফউল ইয়রারদরাইন কররা এবব করাকাঁধ 

পিযরন্ত হরাত উঠরারনরার হরাদহীস]  কম তকোয়বকো 

(রহস) ....... সিকোনলম তকোকাঁর নপতকো ইবনিম উমর 

রকোনদয়কোলকোহ আনিহ থরকক বণরনিকো ককরনি থয, 

রকোসিমল সিকোলকোলকোহ আলকোইনহ ওয়কোসিকোলকোম যখনি 

সিকোলকোত শুরু করকতনি এববাং রুকম কত থযকতনি; 

রুকম  থরকক মকোরকো তম লকতনি তখনি ককোকাঁধ বরকোবর 

হকোত উঠকোকতনি। ইবনিম আবব উমর তকোকাঁর 

নরওয়কোয়কোকত আকরকো উকলখ ককরনি রকোসিমল 



সিকোলকোলকোহ আলকোইনহ ওয়কোসিকোলকোম দমই নসিজদকোর 

মকোকঝ হকোত উঠকোকতনি নিকো। - ইবনিম মকোজকোহ ৮৫৮,

বমখকোরব ও মমসিনলম, নতরনমজব হকোনদসি নিম্বেরস 

২৫৫ [আল মকোদকোনিব প্রককোশনিব]

[৩]  [নরামরারজর শুরুরতই শুধসমরাত্র একবরার 

এবব রুকস র আরগ-পিরর হরাত নরা 

উঠরারনরার/ররাফঊল ইয়রারদরাইন নরা কররার হরাদহীস]

উছমকোনি ইবনিম আবম শকোইবকো .......... আলককোমকো

(রহস) হকত বনণরত। নতননি বকলনি, . আবদমলকোহ  

ইবনিম মকোসিউদ (রকোস) বকলনি, আনম নক 

থতকোমকোকদরকক রকোসিমলমলকোহ্হ সিকোলকোলকোহ আলকোইনহ 



ওয়কো সিকোলকোকমর নিকোমকোয সিমককর  নশক্ষেকো থদব নিকো? 

রকোবব বকলনি, অতসপর নতননি নিকোমকোয 

আদকোয়ককোকল মকোত একবকোর হকোত উকত্তকোলনি 

ককরনি- নতরনমযব ৭৪৮ (ইসিলকোনমক 

ফেকোউকনশনি) (ইমকোম নতনরনমযবর মকত হকোদবসিনট 

হকোসিকোনি এববাং ইমকোম ইবকনি হকোজম এর মকত 

হকোদবসিনট সিহবহ)

[৪]  [রুকস  কথরক উরঠ রসজদরাহর আগ পিযরন্ত 

দরাকাঁড়রারনরা এবব দসই রসজদরাহর মধয়্যবতর হী সমরয় 

বসরার পিররমরাণ কয প্ররায় সমপিররমরাণ 

রছরলরা,কসই সম্পরকর  হরাদহীস ] বরাদরাল ইবনস 

মসহরাবরার (রহস) বরাররা'আ (ররাস) কথরক বরণরত,



রতরন বরলন, সরালরারত  (নরামরারজ) দরাকাঁড়রারনরা ও

বসরা অবসরা বয়্যরারতত নবহী (সরাস) এর রুকস  

রসজদরাহ, দসই রসজদরাহর মধয়্যবতর হী সময় এবব 

রুকস  কথরক উরঠ দরাকাঁড়রারনরা, এগুরলরা প্ররায় 

সমপিররমরাণ রছল। - সহহীহ বসখরারহী, হরাদহীস 

নরামরার ৭৫৬ (ইসলরারমক ফরাউরন্ডেশিন)

[৫] বইকত বয়্যবহৃত নচতগুনল গুগেকলর মকোধয়্যকম

নবনভন্ন ওকয়বসিকোইট থরকক ডিকোউনিকলকোডি করকো 

হকয়কছ। 

১৬. কশিষ কথরাস নিকোমকোজ/সিকোলকোকতর উপকর 

আর নবসকোনরত জকোনিকোর জনিয়্য আকরকো ভকোল 

ভকোকলকো নকছম  বই আকছ।এগুকলকোকত আকরকো 



নবসকোনরতভকোকব অকনিক নকছম  বলকো হকয়কছ।এর 

মকধয়্য ডি.আসিকোদমলকোহ আল-গেকোনলব এর 

“সিকোলকোতম র রকোসিমল (সিকোস),শকোইখ আবমল হকোমবদ 

ফেকোইযবর “সিকোলকোকত মমবকোশনশর (সিকোস) এববাং 

আলকোমকো আলবকোনিবর সিবাংকলনি বই “রকোসিমলমলকোহ 

(সিকোস) এর নিকোমকোজ” বইনট পড়কত পকোকরনি।যকোরকো 

হকোডির  কনপ নককনি পড়কত চকোনি,তকোরকো ননিকটস 

লকোইকব্রেরবকত থখকোকাঁজ ননিকত পকোকরনি আর যকোরকো 

ইনকোরকনিট থরকক ডিকোউনিকলকোডি করকত 

চকোনি,তকোকদর জনিয়্য ডিকোউনিকলকোডি নলবাংক থদওয়কো 

হকলকোস



বরাবলরা হরাদহীস অয়্যরাপিস এই অয়্যকোপনটর নভতকর 

আসিকোদমলকোহ গেকোনলকবর “সিকোলকোতম র রকোসিমল 

(সিকোস)” এববাং আবমল হকোমবদ ফেকোইযবর 

“সিকোলকোকত মমবকোশনশর (সিকোস)” বইনট পকোকবনি।
এছকোড়কোও এর নভতকর বমখকোরব,মমসিনলম,নরয়কোদমসি

সিকোকলহবনি সিহ আকরকো অকনিক হকোদবকসির বই 

পকোকবনি।যকোরকো সিরকোসিনর বই নকনিকত চকোনি নিকো,তকোরকো 

থমকোবকোইকল ফবকত এই অয়্যকোপনলককশনি 

ডিকোউনিকলকোডি ককর পড়কত পকোরকবনি।

ডিকোউনিকলকোডি নলবাংক- 

https://play.google.com/store/a
pps/details?
id=com.hadithbd.banglahadith

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hadithbd.banglahadith
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hadithbd.banglahadith
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hadithbd.banglahadith


আই-হরাদহীস অয়্যরাপিস বকোবাংলকোয় হকোদবসি পড়কোর 

জনিয়্য আর ভকোকলকো একনট হকোদবকসির 

অয়্যকোনপককশনি হকলকো iHadis অয়্যকোপ।এর 

নভতকরও বমখকোরব,মমসিনলম,নতরনমনযসিহ আকরকো 

অকনিক হকোদবকসির বই পকোকবনি।“বকোবাংলকো হকোদবসি” 

অয়্যকোপনটর মত এই অয়্যকোনপককশকনি এত থবনশ 

হকোদবসি আর বই নিকো রকোককলও এই অয়্যকোপনটর 

নডিজকোইনি অকনিক ভকোকলকো হকয়কছ।তকোই পকড় 

সিমনবধকো পকোওয়কো যকোয়।

ডিকোউনিকলকোডি নলবাংক- 

https://play.google.com/store/a
pps/details?
id=com.ihadis.ihadis

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihadis.ihadis
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihadis.ihadis
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihadis.ihadis


অথরপিসনর নরামরাজস যকোরকো নিকোমকোকজর নক পড়কলনি 

তকোর বকোবাংলকো অরর জকোনিকত চকোনি,তকোকদর জনিয়্য 

“অররপমনির নিকোমকোজ (সিলকোত)” এই অয়্যকোপনট 

খমবই উপককোকর আসিকব।এই অয়্যকোপনটর নভতকর 

খমব সিমনর ককর প্রকতয়্যকটকো আরবব অক্ষেকরর 

অরর থভকঙ থভকঙ সিকোনজকয় থদওয়কো হকয়কছ এববাং

অয়্যকোনপককশনিনটর নডিজকোইনিও যকরষ ভকোকলকো 

হকয়কছ।আনম সিবকোইককই বলকবকো এই অয়্যকোপনট 

ফব থত ডিকোউনিকলকোডি ককর থফেকোকনি ইনিসল 

করকত।

ডিকোউনিকলকোডি নলবাংক- 

https://play.google.com/store/a

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greentech.salatbn


pps/details?
id=com.greentech.salatbn

(রপিরডিএফ বই) ররাসসলসলরাহ (সরাস) এর 

নরামরাজস কনমউটকোর বকো বড় থমকোবকোইল নস্ক্রিকনি 

পড়কোর উকপকোকযকোগেব এই বইনট।নিকোমকোকজর উপকর 

বকোবাংলকো ভকোষকোয় আমকোর মকত সিবকচকয় ভকোকলকো বই

এনট।তকব এনট কনমউটকোকর পকড়ই থবশব 

সিমনবধকো পকোওয়কো যকোকব,বকোজকোকর এর হকোডির  কনপও 

নকনিকত পকোওয়কো যকোয়।থমকোবকোইকলর নডিসিকপ থছকোট 

হকল এই বই পকড় সিমনবধকো পকোকবনি নিকো আপননি।
থসিকক্ষেকত “বকোবাংলকো হকোদবসি” অয়্যকোপ থরকক 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greentech.salatbn
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greentech.salatbn


“সিকোলকোতম র রকোসিমল (সিকোস) এববাং “সিকোলকোকত 

মমবকোশনশর (সিকোস)” বই দমনট পড়কত পকোকরনি।

ডিকোউনিকলকোডি নলবাংক- 

http://preachingauthenticislami
nbangla.blogspot.com/2013/07
/blog-post_24.html

আর আকরকনট করকো,আপননি থয বইনটই পকড়নি 

নিকো থকনি,এককক বইকত এককক নবষয় সিমককর  

নকছম  নভন্নমত থদখকত পকোকবনি।
উদকোহরনিসরুপ,নকছম  বইকত নসিজদকোহর সিমকয় 

হকোত আকগে রকোখকো এববাং পকো পকর রকোখকো আবকোর 

নকছম  বইকত পকো আকগে রকোখকো এববাং হকোত পকড় 

http://preachingauthenticislaminbangla.blogspot.com/2013/07/blog-post_24.html
http://preachingauthenticislaminbangla.blogspot.com/2013/07/blog-post_24.html
http://preachingauthenticislaminbangla.blogspot.com/2013/07/blog-post_24.html


রকোখকোর পকক্ষে যমনক পকোকবনি আপননি।এসিব 

থছকোটখকোকটকো মতকভদ রকোককবই,আপনিকোর ককোকছ 

থযটকো সিনঠক মকনি হয়,থসিটকো করকবনি।থযমনি 

আমকোর ককোকছ আকগে পকো এববাং পকড় হকোত রকোখকোর

নবষয়টকো সিনঠক মকনি হকয়কছ এববাং এই সিমককর  

প্রমকোণ নহকসিকব উকটর বসিকোর ছনব নদকয়নছ।তকব 

এসিব ননিকয় ককোকরকোর সিকোকর তকর কোতনকর  বকো ঝগেড়কো 

করকবনি নিকো।অকনিককই ধমর ননিকয় তকর কোতনকর  এববাং 

ঝগেড়কো ককর,এগুকলকো খমবই খকোরকোপ অভয়্যকোসি 

এববাং গুনিকোহর ককোজ।তকোই এগুকলকো এনড়কয় 

চলকবনি।


